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VD ANN-CHRISTINE LARSSON BOLLE OM 2018

ast när hon klev in på huvudkon-
toret på Nygatan i Gävle den 6 maj 
2018 hade hon bestämt sig för att 
inte skynda på saker.

– Det var dagen före bolagsstäm-
man så det blev ju i och för sig en riv-
start. Ett par veckor efter det var det 
dags för Chefsdagen. Inför den hade jag 
beslutat mig för att ta det lugnt, lyssna in 
organisationen och avvakta, minns hon.

Men efter en turbulent tid inom Folk-
tandvården Gävleborg märkte hon på 
Chefsdagen att det fanns ett stort upp-
dämt behov.

– Jag vill beskriva det som att che-
ferna stod i startblocken redan. Och 
där kunde jag ju inte låta dem stå i ett 
halvår till. Jag insåg att vi måste dra 
igång saker direkt.

Sagt och gjort.
– De fick i uppgift att fundera på hur 

de ser Folktandvården om fem och tio 
år. Deras tankar och våra bra diskussio-
ner blev startskottet för en ny strategi. 

Strax efter besökte hon under ett par 
veckor alla kliniker, vilket resulterade i 
50 sidor minnesanteckningar. Vid kli-
nikernas egna verksamhetsplaneringar 
togs sedan medarbetarnas tankar och 
åsikter om framtiden in.

– Vi tog med oss alla synpunkter och 
ordnade en workshop för ledningsgrup-
pen och även för styrelsen. Mycket bra 

har gjorts genom åren inom Folktand-
vården Gävleborg men jag saknade en 
längre strategi och affärsplan.

Därmed var Strategi24 född.
– Jag kan därför säga att alla, 470 

medarbetare, bidragit till grunden för 
den här strategin. 2019 prioriterar vi 
ledarskapet. Det är navet för hela orga-
nisationen, slår Ann-Christine Larsson 
Bolle fast och konstaterar vidare:

– Men planer och strategi är en sak. 
Sedan händer livet. Det måste vi alltid 
förhålla oss till. Resurser är ojämnt för-
delade och det är högt tryck på många. 
Rekrytering är en stor utmaning men 
vi ska vara stolta över att vi bland annat 
rekryterat 14 tandläkare under 2018. 
Det är mycket! Vi har till och med 
rekryterat på specialistsidan vilket är 
oerhört svårt.

Hon betonar vikten av att titta i back-
spegeln och glädjas över allt bra som 
hände 2018.

– Det finns alltid en risk att fastna i 
negativa spiraler. Inte minst när man i 
samhällsdebatten hör mycket om tand-
vårdens problem. Men vi gör en massa 
bra och ska se det och våga fira det. Det 
är till exempel fantastisk kul att situa-
tionen i Ljusdal, där det varit brist på 
medarbetare, nu ser jättebra ut. Och att 
Hudiksvall blivit en magnet som lockar 
till sig medarbetare.

Just att locka nya medarbetare är 
givetvis viktigt.

– Men, betonar Ann-Christine Larsson 
Bolle, det är minst lika viktigt att vi fort-
sätter vara så attraktiva, på olika sätt, så 
att de medarbetare vi har vill stanna hos 
oss och känna utvecklingsmöjligheter.

Så när hon räknar upp bra saker från 
2018 – varav många går att läsa om i det 
här magasinet – framhåller hon lite extra 
Tandhygienist Steg 3 som ett exempel.

– Vi hade modet att genomföra den 
utbildningen och modet att stå emot 
viss kritik för att genomföra något som 
gynnar både medarbetare och patient.

Hon funderar kort på frågan hur hon 
skulle sammanfatta sin tid efter den 
där första arbetsdagen den 6 maj 2018.  

– Jag har ett huvudkontor och en stab 
runt omkring mig som levererar i alla 
lägen. Det är en oerhörd styrka. Det var 
superkrafter som plockades fram. Det 
ska mycket till för att imponera på mig 
– men de har verkligen gjort det.

– Och i organisationen generellt finns 
en stor drivkraft. Det är oerhört viktigt 
att vi tar tillvara på den och också att vi 
vågar tänka i nya banor. Alla organisa-
tioner behöver nytänkande ibland. Som 
chef är det viktigt att jag lyssnar på orga-
nisationen när vi skapar förändringar.

Det gäller, kort sagt, att titta framåt 
och bakåt samtidigt. n

När Ann-Christine Larsson Bolle, vd för Folktandvården Gäveborg, tittar bakåt 
på 2018 sneglar hon automatiskt även framåt. ”Det kanske säger något om mig 
som person. Jag vill gärna att allt ska gå ganska snabbt”, säger hon.

F

”Jag vill att allt
ska gå snabbt”



”Jag vill att allt
ska gå snabbt”
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Från den 6 maj 2018 har 
Ann-Christine Larsson Bolle varit 
vd för Folktandvådren. Ett upp-
drag som började med en rivstart.
 FOTO: STEFAN ESTASSY
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PLOCK

FRISKVÅRD //  Inom Folktandvården 
Gävleborg är friskvård och hälsa nyckel
ord. Det vet både medarbetare och 

patienter. Många aktiviteter för medar
betare har en hälsoaspekt. Som när ett 
stort gäng hade brännbollsturnering. Nej, 

varken bollar eller slagträn träffade några 
tänder – så det blev en lyckad dag i häl
sans tecken.

BETALKIOSK //  Slottstorget i Gävle installerade som första klinik 
i länet en betalkiosk. Kiosken hanterar in och utcheckning och 
patienten kan själv betala direkt i kiosken. Kiosken är ett komplett 
paket med dator, skärm, kvittoskrivare och betalterminal. 

– Precis som när vi började med vår incheckning kan det vara 
en invänjningsperiod, men många kunder ser denna direkt vid 
ankomst och sköter både incheckning och betalning utan hand
ledning, säger Carina Rhodin på Slottstorget. 

Både medarbetare och kunder upplever den positivt och den 
blir en avlastning för receptionen. Fler kliniker följde efter.

Henrik Sahlström, ITstrateg, säger:
– Kiosken är ett komplement till receptionen, det finns till ex

empel inget stöd att göra köp av tandvårdsartiklar direkt i kiosken 
utan det måste hanteras och läggas in på behandlingsrummet 
in nan kunden checkar ut, alternativt som i dag betalas i receptio
nen.

Betala besöket i kiosken

Friska tag i vårt lagFriska tag i vårt lag

Smidigt betalsätt på Slottstorget.
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CHEF //  Christer Lindgren blev ny chef 
för Specialisttandvården Gävle sjukhus 
under 2018. En 40åring som förutom 
familjen gillar sin elgitarr, hårdrock från 
70talet, tvserien Sopranos…

…och inte minst sitt yrke.
– Pappa var tandläkare och min faster 

likaså. Det spelade säkert in. Men det 
som lockade mig med tandläkaryrket var 
kombinationen av praktiskt arbete och 
teori, berättar han.

Han blev chef för Specialisttandvården, 
när Mats Hallman gick i pension, och tog 
över en verksamhet som brukar få myck
et beröm.

– Jag har ju själv arbetat här som käk
kirurg sedan 2014 och vet att vi håller en  
hög klinisk verksamhet och bra kvalitet 
på det vi gör. Tack vare Mats Hallman, 
som gjorde ett fantastiskt jobb när han 
startade forskningsverksamhet här, har 
vi bra anseende även ute i landet. I dag 
har vi flera medarbetare inom Specialist
tandvården som är disputerade, säger 
Christer Lindgren.

CHRISTER
TAR FRAM 
BASGITARREN

TUMMEN UPP
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Här sitter Christer Lindgren och jobbar på ackord. I alla fall på fritiden. På 
jobbet däremot är han ny chef för Specialisttandvården.

SOCIALA MEDI-

ER //  Vår närvaro 
på sociala medier 
ökar. På Facebook 
har vi 2 483 följare 
och interaktionen ökar. På Linkedin 
har vi 321 följare och hittas genom 
delningar och tips. På Instagram har vi 
423 följare och ökar…
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PLOCK

”Om jag vet vad USB är? Såklart. Landet som  
kommer efter USA.” (Hört i väntrummet)

RADIO //  Folktandvården Gävleborg 
syns ofta i media i olika sammanhang. 
Både när det handlar om nyheter och 
när det handlar om att delge våra ex
pertkunskaper. Till exempel medverkade 
Fatemeh Niromand, tandhygienist och 
teamchef i Valbo, i P4 Förmiddag, och 
pratade om karies hos barn.

Hon pratade om ojämlik tandhälsa, vad 

föräldrar kan göra för att minska karies 
och inte minst föräldrarnas egna kostva
nor och tandhälsa och den betydelse de 
har när det gäller att överföra vanor till 
sina barn. 

Hon berättade också om vad Folktand
vården gör för att minska karies hos barn.

Och, absolut, Fatemeh Niromand klara
de sig superbra!

Sändning! Fatemeh Niro-
mand i direkt-
sändning i P4.

Susanna Forsell Nordin.

MILJÖCERTIFIKAT //  Folktandvården 
Gävleborg kan nu visa upp ett miljö
certifikat enligt senaste standarden  
ISO 14001:2015. 

– Engagemanget på klinikerna är stort 
för att upprätthålla miljörutiner, det finns 
det bevis på. Miljöarbetet drivs vidare 
med stöd i den nya miljöstandarden som 
mer och mer närmar sig kvalitetsom
rådet. Vi analyserar i dag intressenters 
behov kopplade till miljöaspekter samt 
hantering av risker och möjligheter, 
berättar Susanna Forsell Nordin, miljö
samordnare på Kvalitets och patient
säkerhetsfunktionen.

MILJÖ-
ARBETET NÅR
NY STANDARD

FULLT UPP FÖR SPECIALISTTANDVÅRDEN
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SPECIALISTTANDVÅRDEN //  Siffror 
från specialisttandvården för 2018:
4 Tog emot 9 251 remisser.
4 Höll i sju seminarier under året. Semi
narierna besöktes av 269 personer från 
både folktandvård och privattandvård.

4 Käkkirurgijouren fick 237 samtal. 48 
ledde till direkt patientkontakt, övriga till 
telefonrådgivning och konsultation.
4 667 ungdomar blev klara med sin orto
dontibehandling.
4 Pedodonti tog emot 211 barn.
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Ordning och reda i Hudiksvall…

…och jubel i Strömsbro över de nya lokalerna.

NYA KLINIKER //  Flera kliniker inom 
Folktandvården Gävleborg har senaste 

tiden fått ett lyft. Hudiksvall och Ströms
bro är två av dem. Ordning och reda i 

förråden är bara en av många fördelar för 
både medarbetare och patienter.

ORDNING 
OCH REDA
– OCH JUBEL

Hallå där...
…Linn Jansson, 27, ny tandläkare i 
Valbo. Hur hamnade du här?

– Jag kommer från området, friidrot
tade här tidigare och var lärling på Folk
tandvården i Sandviken 2010–11. Jag 
jobbade i Stockholm ett år efter tandlä
karexamen men hade hemlängtan och 
ville flytta hem.
Och då blev det Folktandvården 
Gävle borg?

– Ja, jag visste sedan tidigare jobb i 
företaget att Folktandvården Gävleborg 
är en bra arbetsplats där jag trivts väl
digt bra.
Hur är det att vara ny på jobbet?

– Det är mycket nytt och saker tar 
ibland lång tid och mycket tankeverk
samhet när man är ny, men jag har väl
digt bra stöd från mina kollegor i Valbo, 

extra stort från min sköterska Dessie 
som är en klippa.
Påverkade tiden som lärling ditt yr-
kesval?

– Ja, jag hade alltid haft polis som 
mitt drömyrke, men bestämde mig som 
lärling för att jag ville bli tandläkare.
Med facit i hand; 
vad är det bästa 
med att vara 
tandläkare?

– Att få träffa 
olika människor 
och varje 
dag lära sig 
något nytt, 
ingen dag 
är den an
dra lik.

Folktandvården Gävleborgs lärlingsprogram 
är en succé. Linn Jansson är en av många som 
via programmet hittade sitt tandvårdsyrke.

Visste du...
…att av 72 BVCsköterskor i länet som 
träffar de små barnen och deras föräldrar, 
samverkar vi med 64 av dem. De betyder 
att munhälsan finns med när man pratar 
om barnets hälsa. 
…att fluoridsköljningen i förskola, åk 
6, 7, 8 och 9 ska ske i 738 klasser – det 
görs i samtliga!
…att 3 217 munhälsobedömningar för 
äldre som har tandvårdsstöd gjordes. 
…att 651 samtal inkom på årets röda 
dagar till akuttelefonen. Av dessa re-
sulterade 282 i telefonrådgivning.
…att 20 procent, lite mer faktiskt, av våra 
patienter har Frisktandvårdsavtal.
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Ann-Marie Holm – sjukhustandläkare på Specialisttandvården Gävle Sjukhus. 

Två av Folktandvården Gävleborgs 
433 tillsvidareanställda medarbe-
tare.
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MILJÖCERTIFIKAT //  Orofacial medicin 
har blivit en nionde specialitet för tand
läkare.

– Äntligen har vi gått från att ha varit 
en speciell verksamhet till att bli specia
litet. Det känns väldigt bra, kommenterar 
Ann-Marie Holm på Specialisttandvår
den Gävle sjukhus.

– Vi som tidigare hette sjukhustand
vård och sedan medicinsk tandvård har 
nu namnet orofacial medicin. Det nya 
namnet är lite svårt att förstå för övrig 
tandvård, sjukvård och allmänheten, men 
alla vänjer sig med tiden, säger Ann 
Marie.

Hon förklarar att verksamheten i fram
tiden förväntas ta emot och behandla allt 
fler patienter med komplexa vårdbehov. 

Ämnesområdet orofacial medicin de
finieras som prevention, diagnostik och 
behandling av komplexa orala tillstånd 
relaterade till systemsjukdomar och/eller 
funktionshinder.

I väntan på den nya specialiteten har 
det i ett antal år funnits en treårig ut
bildning i orofacial medicin. Den har haft 
samma upplägg som en specialistutbild
ning och hållit motsvarande nivå. Nu byts 
utbildningen ut med en regelrätt specia
listutbildning.
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NY SPECIALITET SKA LÖSA
KOMPLEXA VÅRDBEHOV

”Ur reklamsynpunkt måste man först och främst se till att sköter-
skans tänder ser friska ut. Har man en sköterska med vanskötta, 
fläckiga eller gula tänder är det en negativ reklam för tandläka-
rens verksamhet. Hälsan är också en nödvändig förutsättning för att 
sköterskan ständigt ska kunna se glad och vänlig ut och vara lugn 
och jämn till lynnet...”
Ja, tiderna förändras. Tack och lov. Så här skrev en tandläkare i Odontologiska föreningens tidskrift 1952. Syftet var 
att ge råd och anvisningar till tandläkare som skulle anställa en tandköterska.

TANDLÄKARKRAV – LÅNGT FÖRE METOO

MÅNGA FLER
KVINNOR
ÄN MÄN
TILLSVIDAREANSTÄLLDA//  433 med
arbetare med tillsvidareanställning hade 
Folktandvården Gävleborg 31 december 
2018. Fördelningen såg ut så här:
4 94 tandläkare
4 142 tandhygienister
4 152 tandsköterskor
4 6 tandtekniker
4 39 övriga medarbetare
4 Förutom fasta medarbetare: 19 lärlingar 
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233
…vattenanalyser av egna 
brunnar gjordes under 
2018.

18 744
…sms-kallelser skickades ut, medan 
9 570 skickades med brev.

312 576
…besökte oss på klinikerna under 2018, fördelat 
på 137 347 patienter.

Olle Nyberg – en verklig 
legendar inom Folktand-
vården Gävleborg.

PENSIONÄR? //  Olle Nyberg har svä
vat som en ande över Folktandvården 
Gävleborg och löst många situationer 

genom åren. Dessutom pekas han ut som 
anfader till den anda som råder inom 
Folktandvården Gävleborg och en som 

betytt mycket för att utveckla detta med 
delegerat arbete. Men under 2018 sluta
de Olle Nyberg. Eller?

Adjö - eller god dag?Adjö - eller god dag?
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Ansvar, ärlighet, respekt
(Del av Folktand-

vården Gävleborgs 
värdegrund)
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TOBAKSFRI DUO
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Släckt var det   här – de lovar
Birgitta Enmark och Sirpa 
Kuja-Halkola berättar om 
Tobaksfri Duo för ett gäng 
intresserade elever.
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Släckt var det   här – de lovar

– Tobak är äckligt, dyrt och farligt.
Det är sjundeklassaren Mikaela Hålén som säger 
det, och både tandhygienisten Birgitta Enmark och 
hälsoinformatören Anna Hellberg blir glada.
Mikaela just har skrivit kontrakt med sin mamma 
om att vara tobaksfri under hela högstadiet. Det 
hela kallas Tobaksfri duo, började i Västerbotten 
för 25 år sedan och har visat goda resultat. 

– Tobak är äckligt, dyrt och farligt.
Det är sjundeklassaren Mikaela Hålén som säger 
det, och både tandhygienisten Birgitta Enmark och 
hälsoinformatören Anna Hellberg blir glada.
Mikaela just har skrivit kontrakt med sin mamma 
om att vara tobaksfri under hela högstadiet. Det 
hela kallas Tobaksfri duo, började i Västerbotten 
för 25 år sedan och har visat goda resultat. 
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olktandvården Gävleborg är en stor hälso-
aktör i Hälsingland och Gästrikland och 
mycket av den verksamheten är utåtriktad och 
sker i olika samarbeten.

Som i det här projektet med skolan.
Den första snön har kommit i Ockelbo men 

inne i Perslundaskolan är det rent och torrt. I den 
nybyggda skoldelen tar alla av sig skorna vid dör-
ren. Några spelar pingis, andra tar en fika. 

Egentligen är skolan kanske mest känd för att 
det var här som prins Daniel sköljde fluor och 
spelade pingis för länge sedan, någon gång på 
rökrutornas tid. Men det är inget man så gärna 
pratar om i Ockelbo. Prins Daniel, alltså. Om 
att rök rutorna är historia och om kontrakt om 
tobaksfria högstadieår pratar man däremot 
gärna.

– Det känns bra att vara flera aktörer som jobbar 
med det här. Det blir roligare, lättare och det blir 
liksom lite tyngd i det hela, säger skolsköterskan 
Sirpa Kuja-Halkola.

För att göra en lång historia kort är Gävleborg ett 
län där siffror visade att fler rökte än i övriga lan-
det. Med pengar från Folkhälsomyndigheten star-
tades ett samarbete kring tobaksfrågan och man 
satsade på metoden Tobaksfri Duo.

Birgitta Enmark förklarar:
- Folktandvården Gävleborg samverkar med 

länsstyrelsen, regionen och kommunerna. Vi 
började prata om att vi inom Folktandvården har 
arenan, vi är ute i skolorna och har kontakt med 
rektorer, lärare, skolsköterskor och elever. 

Det hela mynnade ut i att från hösten 2018 tog 
Folktandvården på sig samordningsansvaret. En 
motor i detta är Birgitta Enmark.

För Birgitta Enmark har folkhälsofrågor i all-
mänhet och tobak i synnerhet blivit en viktig del 
i hennes yrkesutveckling. Hon är en stark röst 
nationellt på platser som när makthavarna samlas 
i Almedalen och lokalt, som den här dagen, när 
hon pratar med sjundeklassare i Ockelbo. 

Det senare gör hon i egenskap av ansvarig för 
tobaksfrågan vid Folktandvården Gävleborgs folk-
hälsofunktion. 

– Jag har jobbat med tobaksfrågan för tandvår-
den sedan 1995. Tandvården spelar en allt större 
roll i tobaksförebyggande arbete och skälet till det 
är att vi träffar hela befolkningen regelbundet. 
Tandvårds-Sverige generellt jobbar mycket med 
tobaksfrågan, säger hon.

I organisationen Tandvård mot tobak är hon 
aktiv.

– Vi arbetar mycket på nationell nivå för att lyfta 
möjligheterna för tandvården att jobba förebyg-
gande. Det som skiljer oss från övriga är att vi har 
ett vårdansvar för barnen, det är inte frivilligt att 
komma till tandvården och vi träffar alla barn. Om 
man inte kommer till tandvården med sitt barn 
ligger det till grund för en anmälan till socialtjäns-
ten.

När det gäller Tobaksfri Duo såg man tidigt att det 
tog ordentlig fart när tandvården blev involverad. 
80–90 kommuner i Sverige jobbar med Tobaksfri 
Duo och i stort sett överallt är tandvården involve-
rad. Det har gett goda resultat.

TOBAKSFRI DUO

Birgitta Enmark 
pratar med någ-
ra av eleverna.

F
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I folkhälsoteamet inom Folktandvården Gävle-
borg är de flera som arbetar med tobaksfrågor. 
Munhälsoinformatör Anna Hellberg är en av dem 
och hon möter, som den här dagen i Ockelbo, 
elever på länets skolor.

– När vi informerar och pratar om tobak i olika 
åldrar tar vi upp det från olika perspektiv. Vi pra-
tar om barnarbete, hur vi påverkas av reklam och 
sociala medier, serier och filmer. Det är bra att 
föra diskussioner med elever.

Sirpa Kuja-Halkola, skolsköterska, håller med:
– Eleverna är engagerade och tycker att det här 

är roligt. De pratar om det och vi försöker säga att 
nu ska vi ha en rökfri klass, helst förstås en rökfri 
skola. Det blir grupptryck och de stöttar varandra. 

Birgitta Enmark och Anna Hellberg betonar att 
det är viktigt att samarbeta kring de här frågorna.

– Det kan inte bara bygga på att vi har eldsjälar 
som Sirpa som ser till att det fungerar. Det blir väl-

digt sårbart och därför måste vi vara flera och vi 
måste samverka. 

Alla är överens om att Tobaksfri Duo är ett bra 
verktyg och metoden har också visat goda resultat.

– Det finns evidens för att metoden fungerar. 
Inte bara för eleverna! Det man sett i Västerbotten 
är också att många föräldrar slutat med tobak för 
att vara förebilder för sina barn. Det var en effekt 
man inte hade tänkt på, berättar Birgitta Enmark. 

Men bra kan alltid bli bättre.
En nyhet är att alla kontrakt som tidigare varit 

i pappersform nu börjat digitaliseras. Målet är att 
kommer bort från papper som samlas i pärmar 
någonstans.

– Vi i Gävleborg först i landet med att digitalisera 
det här fullt ut och det finns så många fördelar. Till 
exempel finns en helt annan möjlighet att utvär-
dera. Vi kommer att veta exakt antal och spridning 
över länets skolor och kan jämföra mellan exem-
pelvis stad och mindre ort, flickor och pojkar. 

Information kan styra deras arbete så att de vet 
om det behövs förändringar när de träffar nästa 
års sjuor – och förstås under den regelbundna upp-
följningen som de närmaste åren väntar Mikaela 
Hålén och de andra som nyss skrivit kontrakt med 
en vuxen.

Umeå universitet har tillsammans med Karo lins  - 
ka institutet fått i uppdrag av Folkhälsomyndig-
heten att göra en effekt- och hälsoekonomisk 
utvärdering av Tobaksfri Duo.

För klass 7 B på Perslundaskolan väntar NO. 
Pingis racketerna läggs undan. NO i alla ära så är 
eleverna som vi träffar överens om vad som är 
bästa ämnet:

– Hemkunskap för då får man baka eller laga 
god mat.

När det gäller detta med att fortsätta vara 
tobaksfri försöker man uppmuntra på flera vis och 
det lönar sig att skriva kontraktet. Lokala företag 
ställer upp med rabatter och priser, eleverna får 
åka på en hockeyresa och se Brynäs spela hemma-
match i Gavlerinken i Gävle.

Men den högsta vinsten är förstås hälsan. 
Eller som Hjalmar Sandin i 7 B ser det:
– Det är onödigt att lägga ner pengar på något 

som är äckligt och dåligt i stället för att lägga dem 
på något bra. Jag håller på med brottning och kom-
mer i alla fall aldrig att börja. 

Det finns det numera kontrakt på. Birgitta 
Enmark och Anna Hellberg ler nöjda. n

TOBAKSFRI	DUO
4 Tobakfri Duo startade i Västerbotten för 25 år sedan men finns nu över 
hela landet. En skolelev skriver kontrakt med en vuxen person om att vara 
tobaksfri under högstadiet. Det kan vara en förälder eller någon annan 
viktig vuxen. Det gäller rökning, snus, ecigaretter och vattenpipa. Varje år 
lämnar eleven och den vuxna in en försäkran om att man håller kontraktet. 
Den skickas till Tobaksfri Duo centralt och blir även en lottsedel.
4 Om den vuxne bryter kontraktet får eleven välja en ny partner. Om eleven 
skulle bryta kontraktet finns olika sätt att följa upp detta. Skolan bestäm
mer. En kostnadsfri handledning erbjuds all personal som arbetar med me
toden. Tandvården har en stor roll i Tobskfri Duo.

Sirpa Kuja- 
Halkola, skol-
sköterska, Bir-
gitta Enmark, 
tobakssamord-
nare, och Anna 
Hellberg hälso-
informatör.



16 |  F O L K T A N D V Å R D E N  G Ä V L E B O R G  2 0 1 8

TANDHYGIENISTEXAMEN

Det skrevs tandvårdshistoria när åtta tandhygienister från Folktandvården  
Gävleborg tog examen. Folktandvården Gävleborg är först ut i landet med hög-
skoleutbildning för att utbilda tand hygienister i att kunna behandla kariessjuka 
patienter på en mer avancerad nivå.

et hela firades med en högtidlig ceremoni i 
Gävle.

Efter en dag med examenspresentationer 
blev det dags för blommor och gratulatio-
ner. För de åtta tandhygienisterna från olika 

kliniker i länet innebar dagen ett slut på studier 
och pendlande till Göteborg.

– Jag är glad över att ha fått gå den här utbild-
ningen, den har varit jättebra. Just kommunika-
tionen med patienten tror jag är det största, 
man behöver se helheten. Det har varit mycket 
jobb, men även om det är skönt just nu kommer 
jag att sakna att åka till Göteborg, säger Rauni 
Embretsén som jobbar på kliniken i Hudiksvall.

Många från Folktandvården Gävleborg fanns på 
plats under examensdagen men också represen-
tanter för utbildningen som dagen till ära reste 
från Göteborg till Gävle. Peter Lingström, profes-
sor och ämnesansvarig inom kariologi vid Odon-
tologiska institutionen vid Göteborgs universitet, 
var en av dem.

– Vi fick förtroendet att skapa en kurs och tog 
fram den i samarbete med bland annat Gävle-
borg. Det känns väldigt roligt att få vara med och 
utveckla tandvården och verksamheten och vi har 
haft en väldigt bra dialog med tandvårdsledningen 
om vad utbildningen ska innehålla, säger han.

Och när det gäller huvudpersonerna för dagen 
har han bara lovord:

– De har varit otroligt ambitiösa och klarat både 

sina jobb, resor och studier. Dagens redovisningar 
visade verkligen att de tagit till sig kunskaper. Det 
gäller att man inte bara visar att man kan hålla i 
en borr och ta bort sjuk vävnad utan det handlar 
om att se helheten. Att identifiera riskpatienter, 
utreda varför patienten drabbas och hur man ska 
gå vidare. Det blir med beröm godkänt för alla 
åtta, ingen tvekan om det. 

Susanne Frölander, Sandviken, tycker att hon lärt 
sig mycket.

– Jag ser hela personen och tänker mer runt 
omkring personen än förut. Då har jag kanske 
riktat in mig mer på en grej men nu är det mer hel-
heten. Hur har det blivit så här? Man förstår att det 
kanske är något annat som ligger bakom. 

Petra Fängström från Hofors håller med.
– Dessutom har vi blivit så bra mottagna och 

upplägget har varit bra. Men det har varit mycket 
jobb också, säger hon. 

När den första gruppen nu gått i mål har nästa 
gäng tandhygienister redan börjat.

VD Ann-Christine Larsson Bolle konstaterar:
– Det här är viktigt av den anledningen att vi tar 

nästa steg framåt för att arbetsfördela annorlunda. 
Dessutom sätter vi verkligen det här med beteen-
demedicinsk prevention på kartan. Vi borrar inte 
bort någon sjukdom längre utan vi ändrar beteen-
den hos våra patienter och arbetar mer med folk-
hälsa än vi gjort tidigare. n

D

Tandhygienister 
– från högskolan
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DE	ÅTTA	SOM	TOG	EXAMEN
4 Annelie Persson, Söderhamn
4 Maria Söderman, Bomhus
4 Rauni Embretsén, Hudiksvall
4 Sandra Hellmers Andersson, Bollnäs

VILL	SKAPA	MER	JÄMLIK	VÅRD
4 Under flera år har ett arbete pågått inom Folktand
vården Gävleborg för att utveckla tandhygienistrol
len. Ett huvudsyfte har varit att skapa förutsättningar 
för mer jämlik vård. Det har även varit viktigt att 
skapa karriär och fördjupningsområden för tandhy
gienister – vilket är betydelsefullt för Folktandvården 
Gävleborg som ökar sin attraktionskraft som arbets
givare. 
4 Samarbetet med Odontologiska institutionen vid 
Göteborgs universitet är en garanti för utbildningens 
kvalitet. Satsningen genomförs i tre steg.
4 Steg I: Höjning av kompetensen hos alla tandhy
gienister genom en heldagsutbildning om kariessjuk
domen.
4 Steg II: Tolv tandhygienister läste ”Fördjupad kun
skap i oral hälsa med inriktning mot beteendemedi
cinsk prevention och behandling”, 15 högskolepoäng.
4 Steg III: Åtta tandhygienister läste därefter en 
”Kompetenshöjande kurs i kariologi från A till Ö för 
tandhygienister”, 7,5 högskolepoäng.
4 Satsningen utvärderas noga av alla involverade 
parter.

4 Christel Palm, Bollnäs
4 Daisy Weisner, Ockelbo
4 Petra Fängström, Hofors
4 Susanne Frölander, Sandviken

Ett historiskt gäng tandhygienister: Annelie Persson, Maria Söderman, Rauni Embretsén, Sandra Hellmers Andersson, 
Christel Palm, Daisy Weisner, Petra Fängström och Susanne Frölander. Bra jobbat och stort grattis!

Klinikchefer och handledare fr. vä: Marcia Lindberg, Rand 
Mahdi Blomberg, Annika Olsson, Anette West Parichehr Kiaei, 
Sofia Norin, Ewa Kulig, Ida Bergman och Kristina Malmström.
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VOLONTÄRER

Emilie Krook, tandläkare, och 
Folktandvården Gävleborgs tand-
hygienist Lena Tångring på plats 
bland barnen i Tanzania.

Hon åkte med Tandläkare utan gränser till Tanzania tack vare ett stipendium från 
Folktandvården Gävleborg. På tio dagar träffade och undersökte hon tillsammans 
med de andra i teamet 4 000 (!) barn.
– Behovet var enormt och vi kände verkligen att vi gjorde nytta, konstaterar tand-
hygienisten Lena Tångring.

”Vi kände att vi   gjorde nytta”
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ill vardags delar hon sin tid mellan klinikerna 
i Ljusdal och Järvsö men känner att hon 
gärna gör nytta också på andra håll i världen.

Redan under utbildningstiden till tand-
hygienist för några år sedan gjorde hon en 
volontärresa till Afrika, då till Zimbabwe och 

också då med Tandläkare utan gränser.

– Vi skulle få göra en utbytesresa och fick den 
här möjligheten. Det gav helt klart mersmak, 
säger Lena Tångring.

Hon blev färdig tandsköterska redan 1986 men 
arbetsmarknaden då gjorde att hon sökte sig till 
andra jobb efter några år. Men tandvården lock-

”Vi kände att vi   gjorde nytta”
T

»

Effektiv undersökning.

VOLONTÄRER
I TANZANIA
UNDERSÖKTE 
4 000 BARN
PÅ TIO DAGAR
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VOLONTÄRER

ade, hon utbildade sig till tandhygienist vid KI i 
Stockholm och blev färdig för drygt två år sedan.

– Det var jättekul och en fantastiskt möjlighet 
till utbildning som bekostades av Folktandvården 
Gävleborg. Jag är så tacksam för det, säger Lena.

Hon trivs med sitt jobb och med sina arbets-
kamrater. Dessutom tycker hon att det finns stora 
utvecklingsmöjligheter inom organisationen, inte 
minst detta med att kunna åka iväg och jobba i 
andra delar av världen. 

Resan till Tanzania gav många erfarenheter. Lena 
Tångring berättar att de under sina tio dagar som 
volontärer besökte elva skolor. De reste med tolk 
på vägar som nästan inte var framkomliga och 
möttes av en helt annan värld.

– Vi utgick från ett väldigt enkelt utbildnings-
material om hur man ska tänka kring tandhälsa. Vi 
delade ut tandborstar och visade på en tand modell 
hur man ska borsta tänderna. Sedan fick klassen 
ställa sig på rad och så undersökte vi alla. Vi gjorde 
en snabbkoll hur tänderna såg ut och gjorde priori-
teringar på vad som måste åtgärdas. 

En svensk tandläkare är i området vissa delar 
av året och jobbar både ideellt och åt Tandläkare 
utan gränser.

– Vi träffade och undersökte ungefär 4 000 
barn och vi remitterade kanske 1 400 barn till den 
svenska tandläkaren. Vi kände verkligen att vi 
gjorde nytta. 

Ett stort problem är allt det söta som barnen äter 
och dricker.

– Man känner att vi är så otroligt bortskämda 
och de är så otroligt tacksamma för det lilla de har. 
Det blir många tankeställare men så kommer man 
hem och livet går på som vanligt igen. Jag berättar 
ofta om mina erfarenheter och har lärt mig mycket 
och kanske gör en sådan här resa att det blir lite 
lättare att ha förståelse för de som kommer hit 
från olika länder.

Hon minns många fina möten:
– Vi hälsade på hos hivsmittade kvinnor som 

gjorde korgar och träffade också ett amerikanskt 
par som byggt upp skolor och tar emot barn som 
jobbar hos dem på helgerna för att finansiera  
skolan. De har ägnat hela sina liv åt volontärarbete 
och gör ett fantastiskt jobb.

Lena Tångring skulle verkligen rekommendera 
andra att ta chansen att åka. Genom Folktandvår-
den Gävleborgs stipendieprogram har många fått 
chansen de senaste åren. n

Fyra volontärer: Olivia Dahl, Lena Tångring, Emelie Krook och  
Maja Naser.
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TANZANIA
4 Tanzania är en 
stat i Östafrika. 
4 Största stad är 
Dar esSalaam, 
huvudstad är  
Dodoma. 
4 De brittiska ko
lonierna Tangan
yika och Zanzibar 
förenades 1964 
och blev Tanzania.
4 Afrikas högsta 
berg Kilimanjaro 
ligger i Tanzania, 
liksom en del av 
Victoriasjön.
4 Landet har 53 
miljoner invånare.

Lena Tångring 
undervisar.

Tandborstningsövningar. Tandborstning för alla.



22 |  F O L K T A N D V Å R D E N  G Ä V L E B O R G  2 0 1 8

FORSKNING

Miranda Nordström mitt 
bland barmen i Tanzania. Hon 
gillade dem och de gillade 
Miranda. Volontärarbetet är 
bland det bästa hon gjort.

å bordet framför Niels Ganzer ligger avhand-
lingen i bokform. ”Skeletal Anchorage in 
Orthodontics – Towards new possibilities” 
lyder titeln. Många års stundtals hårt arbete 
ligger bakom den, men när vi gratulerar och 
ska börja prata om den börjar han istället 

prata om kollegan Ingalill Feldmann. 
– Ingalill disputerade 2007 och har byggt upp 

forskningsverksamheten här. Man kan säga att 
min forskning är en fortsättning på hennes forsk-
ning och jag kan bestämt säga att utan Ingalill 
skulle jag inte ha forskat, konstaterar han.

Folktandvården Gävleborg bedriver specialist-
utbildning sedan 2008 och sedan fyra år i egen 
regi.

– Hon har varit och är handledare till andra, 
bland annat till mig både när jag gick min ST-ut-
bildning och nu när jag doktorerade. Även om jag 
hade min huvudhandledare på Malmö universitet 
gjordes säkert 80 procent av arbetet här och Inga-
lill var enormt viktig för mig. Nu går hon i pension. 
Att jag hann bli färdig nu gör att vi kan fortsätta ha 
den här typen av verksamhet.

Han tar till exempel nu över handledningen av 
de som just nu går specialistutbildning i ortodonti 
i Folktandvården Gävleborgs egen regi.

Niels Ganzer menar att forskning är viktigt även 
av andra skäl.

– Dels får vi förstås ökad kunskap inom Folk-
tandvården Gävleborg, men forskning bidrar 
också till att det blir en stimulerande arbetsplats 
för alla, säger han.

Genom åren har vikten av att det bedrivs både 
forskning och ST-utbildningar många gånger 
betonats när man pratar om att underlätta rekryte-
ring till Gävleborg.

Forskningsprojektet som mynnat ut i avhand-
lingen drog igång redan medan han gick ST-ut-
bildningen 2009. Doktorand har han varit sedan 
maj 2012.

Han har haft en doktorandtjänst inom Folktand-
vården Gävleborg.

– Upp till 50 procent av tiden har varit forskning. 
Övrig tid har jag arbetat på kliniken, men samti-
digt har en del av mitt kliniska arbete varit studier 
så det har gått lite hand i hand. En forskarutbild-

Niels Ganzer vid Specialisttandvården ortodonti disputerade under 2018 och kan 
nu skriva Odontologie doktor på visitkortet.
Roligt för honom – men också viktigt för Folktandvården Gävleborg.
Hans lyckade disputation i oktober borgar nämligen för fortsättningen på en 
numera stark tradition.

Doktor Niels
för vidare en 
stark tradition

P
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ning, 40 poäng i Malmö, ingick också, berättar 
han.

Han var antagen till Nationella Odontologiska 
Forskarskolan vilket innebar att de flesta kurser 
var upplagda som helveckors internatkurser.

– Det var intensiva veckor som följdes av några 
veckor självstudier hemma med en del hemupp-
gifter. På så vis kan man vara doktorand på annan 
ort trots att man bor i Gävle, berättar han.
Har forskningen påverkat ditt arbete?

– Ja, bland annat hur jag informerar mina 

patienter. Från litteraturen kan vi läsa oss till att 
den här behandlingen känns väldigt lite, men i en 
enkätundersökning som var en del av projektet ser 
jag att en del upplevde viss smärta och obehag. Så 
även om medianen visar låga värden, så är de som 
ligger i ytterkanten kanske mest intressanta och 
måste tas på allvar. Det har inneburit att vi inför-
skaffat en bedövningspenna, så att jag använder 
en annan bedövningsteknik och mer bedövning 
nu än tidigare. Klassisk landstingsforskning ska 
leda till nytta för länet, i det här fallet länets barn, 
och det har det gjort. n

GANZERS	FORSKNING
4 Vid så kallad trångställning har 
tänderna för lite plats i käken. 
När det behövs tar man ofta bort 
tvåfyra tänder för att skapa mer 
utrymme. Problemet är att alla 
kvarvarande tänder vill till den nya 
luckan. Risken är alltså att platsen 
fylls innan tandläkaren hinner 
utföra behandlingen och jämna ut 
förhållandet mellan tänderna. 
4 För att motverka detta behöver 
man förankra kindtänderna, vilket 
kan göras på olika sätt: ett sätt är 
att med en ståltråd fästa ihop flera 
kindtänder till ett så kallat mol
arblock. Ett molarblock används 
ofta, men det saknas bevis för 
metodens effektivitet. En alternativ 
behandling är att förstärka förank
ringen med miniskruvar som fäster 
i käkbenet.
4 I avhandlingen har Niels Ganzer 
jämfört förankringsmetoderna 
miniskruvar och molarblock. 
Forskningen visar att jämfört med 
att dra ut tänder så orsakade det 
låg smärta och obehag att få skru
varna monterade i käkbenet. Mi
niskruvarna förankrade tänderna 
väldigt väl i käkbenet och var över
lägset molarblock. Samtidigt visa
de det sig att överlägsen förank
ring med miniskruvar har sitt pris 
då det var dyrare än konventionella 
system då man använder andra 
tänder som förankringsplats.

Glad i dag. Odontologie doktor Niels Ganzer för en stark tradition vidare.
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INTEGRATION

BRAHIM AL FAWAKHEERI, till exempel, som för-
klarar sin flykt från regimens tyranni i Syrien 2012.

– Jag letade efter en framtid helt enkelt.
Då var han nyutexaminerad tandläkare – nu 

ingår han i Folktandvården Gävleborgs satsning på 
tandläkare som ännu inte har svensk legitimation.

Men att framtiden skulle finnas i Gävleborg och 
hos Folktandvården i Ockelbo anade han inte då…

Ibrahim hann inte jobba som tandläkare i Syrien 
men de sista två av utbildningens fem år innehöll 
mycket kliniskt arbete. Vetenskapligt är det inte så 
stor skillnad, menar han. Den största skillnaden 
på praktisk tandvård där och här är satsningen på 
förebyggande tandvård i Sverige. 

Han kom till kliniken i Ockelbo som språkprak-
tikant genom akademikerspåret hos SFI 2015 och 
har trivts från första början.

– Men jag kommer ihåg de första dagarna och hur 
tufft det kändes. Jag hade läst svenska men här pra-
tades det slang, vardagsspråk och tandvårdsspråk…

Han ler lite och fortsätter:
– …och jag fattade ingenting.

Nu har han klarat den högsta begärda nivån på 
svenskan, vilket är ett av kraven för att kunna vali-
dera sin utbildning och få svensk tandläkarlegiti-
mation.

– Jag har kämpat hårt med språket och det är 
väldigt viktigt att det blir bra. Det känns tråkigt om 

patienter skulle komma till sin behandlare och så 
kan man inte kommunicera. Jag vill inte vara den 
personen som inte kan förstå eller uttrycka sig till 
patienten. 

I dag bor Ibrahim Al Fawakheeri i lägenhet i 
Gävle med sin fru Abeer Ali Nour, som också är 
tandläkare och nu börjat som språkpraktikant på 
kliniken i Söderhamn.

NATALIA CZYZOWSKA har en annan historia.
Hon kom till Sverige från Polen för snart fem år 

sedan. Hon hade jobbat några år i Polen efter sin 
tandläkarutbildning men sökte efter ett annat liv 
någon annanstans. Det blev Sverige.

– Min mammas väninna som jobbar som läkare i 
Sverige övertygade mig, berättar hon.

Natalia läste svenska i fyra månader i Bukarest 
och kom till Hudiksvall utan att känna någon.

– När det gäller språket var de första månaderna 
en mardröm och jag hade huvudvärk efter arbets-
dagarna och tyckte inte att jag förstod någonting. 
Men efter sex månader blev det bättre. Mina kolle-
gor är jättetrevliga och redan från början kände jag 
mig väldigt välkommen, minns hon. 

– Nu har jag dessutom lockat hit en av mina bästa 
väninnor från universitetet. Hon jobbar i Delsbo 
och Hudiksvall och är nästan som min syster. Vi 
jobbar tillsammans och det är så kul.

Någon kallade Folktandvården Gävleborg för ett litet FN.
Medarbetare med bakgrund i ett 25-tal länder finns i organisationen 
och ungefär lika många språk pratas. Vi har träffat några av dem
– och slås som alltid av att alla människor har en historia.

I

Kalla oss för
FN Gävleborg
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När det gäller jobbet som tandläkare är det 
mycket som skiljer mellan Sverige och Polen – 
men också sådant som är likadant.

– Det är ingen skillnad på utrustning, material 
och metoder inom den privata tandvården, men i 
folktandvården där är det en slags överleva-odon-
tologi. Man lagar fortfarande med amalgam och 
drar ut tänder. Man jobbar inte lika mycket med 
prevention och det är kul att se här vilken stenkoll 
vi har på barns tänder. 

ROJDA ALI arbetar som tandhygienist i Söder-
hamn.

Hon berättar att hennes pappa ville ge familjen 
ett liv med bättre möjligheter än i Syrien. 

Så hamnade hon i Sverige, Söderhamn och hos 
Folktandvården Gävleborg.

– I Syrien gick man mest till tandläkaren om det 
var något akut. Man har inte förebyggande tand-
vård på samma sätt som här. Det är heller inte så 
vanligt att man borstar tänderna. Vi hade tand-
borstar men det var ingen viktig sak. Det fanns 
liksom inte i kulturen att ta hand om sina tänder, 
säger Rojda Ali. 

Hon har haft stor nytta av sitt ursprung i jobbet.
– Jag pratar kurdiska, arabiska, svenska och eng-

elska. Jag fick tolka mycket kring 2016–2017 när 
det kom som mest flyktingar från Syrien. n
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Natalia Czyzowska 
flyttade från Polen 
– och hittade hem. 
Kliniken, kollegorna, 
barnet, mannen, ja, 
allt är bara bäst.

Rojda Ali bytte 
Syrien mot 
Söderhamn.

Ibrahim Al Fawakheeri 
flydde från Syrien och 
hittade sin framtid i 
Ockelbo.
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Arbetsmiljön är viktig. Folktandvården Gävleborg har en rad kliniker och förbätt-
ringar görs kontinuerligt. Ibland väldigt stora. På kort tid har först Hudiksvall fått 
en helt ny klinik och under 2018 blev den nya kliniken i Strömsbro färdig.

Ett jättelyft för   arbetsmiljön

EN GOD BERÄTTELSESTRÖMSBRO
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Ett jättelyft för   arbetsmiljön »
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Nöjda och glada. De 
nya lokalerna blev ett 
lyft för personalen på 
kliniken i Strömsbro – 
och för patienterna.
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STRÖMSBRO

ntligen.
Inte bara ett bevingat ord när det gäller 

Nobelpriset i litteratur utan så stod det också 
på personalens tröjor vid invigningen av den 
nya kliniken i Strömsbro.

Och – äntligen – har de fler toaletter, fler 
behandlingsrum och på det stora hela en bättre 
arbetsmiljö.

– Det är så fint här så att man knappt vill gå hem, 
konstaterar teamchefen Agneta Källberg.

Ja, det är bara att titta på bilderna i reportaget…
Agneta har hållit i det mesta kring planeringen 

av de nya lokalerna, med god hjälp av tandsköters-
korna Jeanette Sandin och Fanny Hällgren och för-
stås övriga medarbetare.

Fanny sitter i receptionen den här måndagen.
– Titta på utsikten! Det har verkligen blivit fan-

tastiskt att jobba här, säger hon.

Hela flytten genomfördes från torsdag till sön-
dag och på måndagen kunde patienterna tas emot 
utan en enda flyttkartong i sikte. Första veckan 
stod fyra behandlingsrum klara och sen flyttades 
stolar över allt eftersom.

– Det gick fortare än vi trott. Det fattades någon 
lampa och så men det mesta blev klart snabbt, 
säger Jeanette Sandin.

Nu finns tio behandlingsrum och ett operations-
rum jämfört med sju på den gamla kliniken.

– Det märks verkligen. Man hinner inte träffa alla 
hela tiden och det var en av farhågorna, man har 
inte samma tid för varandra. Det blir ett annat sätt 
att jobba. Men det upplevs mycket lugnare att jobba 
här, det hör vi från många. Man stänger dörren och 
då är det lugnt. De har verkligen lyckats fantastiskt 
med arbetsmiljön, säger Agneta Källberg. 

Jeanette Sandin fyller i:
– Ja, det blir ett annat flöde, det är mer lättjobbat 

och finns mer luft nu. Vi kan hjälpa alla snabbare 
och vi kan också använda operationsrummet till 
behandlingar när det behövs. Det betyder mycket 
att vi har små runda fönster på dörrarna så att 
man kan titta in och kolla om man kommer lägligt. 
Förut var det mycket ryck i dörrarna och folk kom 
in olämpligt ibland.

I förrådet träffar vi Helena Johansson, som 
ansvarar för det.
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Tandsköterskan Fanny Hällgren 
välkomnar i receptionen.
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– Det är ordning och reda nu. Förr hade vi för-
råd i källaren och fick springa fram och tillbaka. 
Nu har vi allt på samma ställe och det är skönt. Jag 
kan sitta ner därinne och beställa, berättar hon.

I behandlingsrummen ska allt vara lika med 
besöksstol som hänger på väggen, krok, spegel 
och hylla att lägga mobilen på. Den nya kliniken i 
Hudiksvall har stått som förebild.

På nedervåningen finns personalingång, 
omklädningsrum, konferensrum och ledningsrum 
för klinik- och teamchef. 

Alla är överens om att det på det känns modernare 
och att arbetsmiljön blivit bättre.

– Vi har numera två taklyftar och slipmaskiner 
där vi kan slipa plastakryl och få ut skräpet i en 
dammsugare när vi gör temporära ersättningar 
och slipar bettskenor. Vi får en bättre arbetsmiljö 
när vi inte får ut det här dammet i luften. Vi har 
lustgas, en tandläkare som opererar in implantat-
skruvar och en större steril med dubbla uppsätt-
ningar av allt, berättar Agneta Källberg.

Kliniken delar fastighet med matbutik, apotek 
och blomsteraffär.

När det gäller rekrytering av personal har 
Strömsbro inte haft så stora problem men visst 
hjälper nya och fräscha lokaler ändå till.

– Vi har hög kompetens med kunniga tand-
hygienister, tandsköterskor och tandläkare och det 
är också något som drar mycket. Det är lättare att 
rekrytera om det finns någon erfaren tandläkare. 
Erfarenheten smäller ganska högt, konstaterar  
klinikchefen Roberto Deiaco.

Han har många tankar och idéer om framtiden 
och vill att den här kliniken ska användas som en 
plattform för att människor ska kunna utveckla 
sina färdigheter ännu mer.

– Strömsbro var en fin klinik också i de gamla 
lokalerna. Vi har fina patienter och har också job-
bat för att de ska stanna kvar och komma tillbaka. 
Man måste anstränga sig för att det ska funka, 
säger han.

Agneta Källberg skjuter in: 
– Bara förra veckan fick vi tio nya patienter. Det 

har alltid varit kul att jobba men ibland får man 
nypa sig i armen, jobbar jag verkligen på den här 
fina kliniken? n

FO
TO

: B
R

IT
T M

AT
TS

S
O

N

Tandläkare 
Jonas Rönn-
berger och 
tandsköterska 
Helena Johans-
son jobbar hårt 
i nya opera-
tionsrummet.

”Och så gör vi så här …” Klinikchef Robert 
Deiaco och teamchef Agneta Källberg.

På gång uppåt: tandhygienisterna 
Anna-Karin Elggren och Annelie Knuts 
samt tandsköterskan Frida Göterfors.
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TANDVÅRDSDAGEN

Dagen för alla   medarbetare

Lunch i Retorten. Ett 
gäng från Specialist-
tandvården Gävle 
sjukhus i förgrunden.
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Dagen för alla   medarbetare
emat för året var ”Vi kan”, där vi lyfte fram 
våra interna satsningar på utbildning och vil-
ken betydelse de får för interna lärare, de som 
går utbildningen och kollegorna på kliniken. 

Vi träffade lärlingar, sommarjobbare och 
språkpraktikanter. Vi fick ta del av goda 

exempel från kliniker, klinikgjorda rappar, presen-
tationer och dans.

Föreläsare var Mats Ohlsson från Kairos Future 
som pratade om en omvälvande generations-
växling i tandvården - om tre samtida skiften för 

organisation, konsumenter och teknik. Katarina 
Gospic, hjärnforskare, berättade om hur vi kan 
prestera på topp. 

Özz Nüjen avslutade dagen med en bejublad 
föreställning om mångfald eller enfald.

Vi bjöd också på ”Teknikparken” där besökaren 
kunde se exempel på teknik i tandvården, både 
det vi har själva och det som finns på marknaden. 
Och detta samtidigt som man kunde äta sin lunch 
eller ta sitt kaffe i lokalen. n

Den 25 oktober samlades Folktandvården Gävleborg till en tandvårdsdag 
igen. Den här gången i fantastiska Gasklockorna i Gävle.

T

Välkomna! Britta Schüllerquist och Ann-Christine 
Larsson Bolle inleder.

Succéduo. Lena Tångring Olsson och Mona Rask, Ljus-
dal, rappar.

Framtiden är här. Sonia Skoog och Britt Andersson 
testar ny teknik.

Kul och tankeväckande. Özz Nûjen lockar till många 
skratt. »
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TANDVÅRDSDAGEN

ag tror jag fått med de flesta tandvårdsdagar. 
Tänk vad många trevliga dagar vi haft, säger 
Britta och börjar minnas:
1995: Hassela, hösten -95 – här skulle det 
byggas team. Whitbread around the world – 

killarna föreläste. Teambuilding i snön. Ispiggen 
och alla andra lag gjorde sin kampsång och byggde 
torn. Minns ni som var med?
1999: Framtidsdagar på Konserthuset, Gävle, i 
maj – Tandvårssverige bjöds in till dagarna två. 
Framtidsvision av tandvården. Kända föreläsare. 

2001: Eltänne, Järvsö, på hösten – här uppmana-
des alla att hitta sin inre eld, eltänne på hälsinge-
mål. Under två dagar lockades vi att leta reda på 
barnasinnet, låta sinnena vara med till både kropp 
och själ. Stenegård bjöd på bufféer gånger tre. 
Opera i Järvsö kyrka.
2002: Kick-off, Estraden, Gävle, på hösten – mon-
trar med unit, presentation av olika områden från 
kansliet. Kul på jobbet med Stefan Wetterholm, 
Sky Institute.
2004: Vision på Konserthuset, Gävle, på våren. 

Folkhälsofunktionen ger extern verksamhet ett nytt ansikte genom ett bejublat framträdande som många pratade 
om efteråt. Om det är ett bra betyg ska vi låta vara osagt…

Vi bad Britta Schüllerquist att sätta sig ner och minnas tandvårds-
dagar. Hon plockade fram en kartong och började rota och kom 
knappt upp igen. Så kul var det.

Tandvårdsdagar    vi inte glömmer
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Framtidsdagar i repris. Kvällen i Furuvik med det 
gamla ångloket. Spanskt tema. Nöjesfältet öppet. 
2007: Bolag Kick-off i Gasklockorna, Gävle, på 
våren. Nu är vi bolag. Egen kollektion arbetskläder 
på catwalk, styrelsen presenterades, föreläsare, fest 
på kvällen med stort fyrverkeri.
2008: Julfest, Gasklockorna i Gävle i december. 
Tema rött vilket många bar. Strömsbro hade röda 
clownnäsor. Föreläsningar på dagen och Henrik 
Söderman som bejublad tomte på kvällen.
2010: Vårfest, Gasklockorna i Gävle i maj. Vackert 
dekorerat. Föreläsningar på dagen och kalas på 
kvällen.
2011: Vårfest på Läkerol Arena Gävle i maj. Alla 
medverkande kom in på skridskor genom Brynäs 
fyrverkeripjäser och till Brynäs musik. Wallmans 
underhöll. 

2013: Engeltofta, Gävle, i november, tema ”Vi 
kan”… Tänk att vi hade haft det temat redan, haha! 
Jättetält med uppvärmning utanför Engeltofta. All 
Folktandvårdens verksamhet i montrar, specialis-
terna föreläste tillsammans med Olof Röhlander.
2015: Gasklockorna, Gävle, i juni – Hälsa. Föreläs-
ningar och utställning i retorten med tema hälsa. 
Eftermiddagen och kvällen på Engeltofta. Enda 
dagen på flera veckor med vackert väder! Grill-
buffé i parken.
2016: Swedental, Stockholm, i november. Vi char-
trade ett tåg och åkte ned till Swedental i Stock-
holm. Vetenskapliga programmet under dagarna 
två, Golden hits bjöd på fest på kvällen.
2018: ”Vi kan” i Gasklockorna, Gävle, i oktober – 
ja, bilderna på de här sidorna visar att så här blev 
de dagarna. Och vi kan fortfarande! n

Tandvårdsdagar    vi inte glömmer

Henrik Söderman och Karin Tyche Pettersson berättade 
om en lärlings resa i Folktandvården.

Ulrika Holmgren, Sogeti, visar AR-glasögon (Augmented 
Reality) för intresserade från Hudiksvall.

Underhållning, show, skratt. Tandvårdsdagen bjöd på 
många galna upptåg.

Lina Widell Hägg bekantar sig med unit. Ny teknik lock-
ade många.
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on tog upp frågan med sina chefskollegor – 
och en lösning skapades.

Under våren ryckte därför två tandskö-
ters kor från Bollnäs och en tandhygienist 
från Bergsjö in efter att ha nappat på ett 

erbjudande.
– Vi bad andra kliniker låna ut medarbetare om 

de kunde, förutsatt att medarbetarna ville förstås. 
I en första vända såg vi ett behov att få hjälp tre 
dagar i veckan under tre månader. Vi erbjöd bland 
annat 3 000 kronor mer betalt, betalda resor till 
kliniken, övernattning på hotellet vid behov, en 
resa på arbetstid och möjlighet att jobba modell 99 
på kvällen och extra på lördagar, berättar Camilla 
Woxberg. 

Hon, och hennes kollegor, var nervösa.
– Vi visste ju inte om det skulle finnas något 

intresse alls och funderade på hur vi skulle göra 
om det blev så illa. Därför blev vi otroligt glada när 
elva kollegor från kliniker i både Hälsingland och 
Gästrikland visade intresse.

Så tandhygienisten Camilla Wallström från Berg-
sjö samt tandsköterskorna Anna Jonsson och Zen-
tia Jonsson Nordin, både från Bollnäs, förstärkte 
under våren kliniken i Edsbyn.

Och Camilla Woxberg var jättenöjd – och tack-
sam.

– Deras insats ger hopp för framtiden. Redan 
innan de började, men fanns inlagda i vår tidbok, 
kunde vi frigöra patienttid. På så sätt kunde vi 
boka in fler patienter än innan och vi kunde även 
se på vår leantavla att våra gamla kallelser 2016, 
som tidigare stått så gott som stilla, minskade.

Hur blev det då så akut illa den här gången?

Grundproblemet i Edsbyn, som på många 
mind re orter i landsbygden i hela Sverige, är för-
stås problemet att rekrytera.

Camilla Woxberg konstaterar:
– Nu hade vi samtidigt pensionsavgångar, för-

äldraledigheter, tjänstledigheter och personal som 
slutat av andra anledningar. Ett stort asylboende 
med 200–300 människor innebar mycket akut 
tandvård. Sammantaget innebar allt att våra kal-
lelser halkade efter, även inom de grupper som 
ska prioriteras. Vi hade under året flera sökom-
gångar utan att få några sökande. Många kliniker 
på landsorten känner igen det problemet.

Förutom att be om hjälp från andra klinker vid-
togs naturligtvis flera andra åtgärder. Det hand-
lade både om hur man genom teamarbete arbe-
tade ännu mer effektivt och att man anställde två 
receptionister, utan tandvårdserfarenhet, för att 
frigöra tid med patienter för tandsköterskor och 
tandhygienister.

Två pensionerade tandsköterskor hoppade in och 
stöttade upp en dag i veckan var.

Redan före erbjudandet hade personal från 
Söderhamn och Ockelbo ställt upp och hjälpt till.
Framtiden då?

– Den ser betydligt ljusare ut nu. Vi ser att det 
finns en vilja att komma hit och hjälpa till, enligt 
det erbjudande vi gick ut med, men vi har också 
fått in förslag på andra lösningar. Det känns verk-
ligen som att vi är på rätt väg. Och, jag lovar, vi i 
Edsbyn är väldigt tacksamma över att det finns 
så många bra kollegor i länet som ville bidra. Det 
känns jättebra! n

Olika anledningar gjorde att kliniken i Edsbyn hamnade i en ond cirkel.
– Vi kom efter med våra kallelser. Det har vi gjort förut också men alltid lyckats 
klara själva. Nu blev det en ohållbar situation för kliniken att klara på egen hand 
trots flera åtgärder, säger klinikchefen Camilla Woxberg.

Kollegorna blev

H
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Camilla Woxström vid en tom stol. Numera en allt 
mer ovanlig syn i Edsbyn. En offensiv satsning för 
att låna personal har fått köerna att minska.

Kollegorna blev Edsbyns lycka
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an kom till kliniken i Sätra som lärling direkt 
efter gymnasiet. 

– Det var helt fantastiskt och lärorikt och 
det första riktiga steget ut i arbetslivet. Ett 
vanligt 40-timmarsjobb så där direkt efter 

gymnasiet! Jag hade folk att bolla idéer med och 
det kändes vuxet, berättar han.

Han gjorde så stort avtryck att han sedan som-
marjobbat där alla somrar under utbildningen.

– Det är en lagom klinik för att man ska få göra 
många saker, inte jättestor men inte jätteliten 
heller. Jag har träffat många olika tandläkare och 
det är mysigt och trevligt där. Kör jag fast kom-
mer någon in och hjälper. Det gäller både tand-
läkare, tandhygienister och tandsköterskor som 
har mycket erfarenhet och som man kan lära sig 
mycket av. 

Sommaren 2018 fick Filip Deiaco ha egna patien-
ter och göra både undersökningar och fyllningar. 

– Det har varit toppen, det är ju det som jag ska 
jobba med sen. Det här året har vi läst barn- och 
ungdomstandvård och då ska man göra behand-
lingar på barn och ungdomar. Har man otur dyker 
inte de patienterna upp. Nu när jag jobbat i Sätra 
har jag haft barn och ungdomar som patienter och 
egentligen fått göra den kursen där, när det gäller 
det här med erfarenhets- och mängdträningen. 
Det är det man behöver, att få nöta och nöta det 
man lärt sig.
Vad var det som fick in dig i yrket?

– Jag tycker om att jobba med människor och 
kan inte tänka mig att jobba på kontor. Just det 
här känns som att det är något väldigt praktiskt 
där man hjälper både barn och äldre och allt där 
emellan. Det är väldigt stimulerande och man får 

hela tiden vara på tå. När jag jobbade på skola ett 
år kände jag att det inte var lika stimulerande för 
mig. 

Sedan var det ju också det där med att ha det i 
blodet…

Pappa Roberto är klinikchef i Strömsbro och 
lillebror Albin har just börjat på Tandläkarhögsko-
lan.

– Det känns kul att vi ska gå på samma skola och 
jag hoppas att jag kommer att kunna vara till hjälp. 
Folk vet att jag är min pappas son och kanske skulle 
det vara bra att jobba någon annanstans…eller… 
äh… jag vet inte. Jag tycker att Folktandvården 
Gävleborg är jättebra och vill nog gärna jobba här.

Om inte valet hade fallit på tandläkaryrket hade 
Filip gärna blivit antingen polis eller pilot. 

Annars har träning, och tävling, varit hans stora 
intresse.

– Jag tränade mycket boxning tidigare och nu 
tittar jag mycket på boxning. Jag tävlade och mina 
främsta meriter är att jag mötte svenska mästaren 
två gånger och förlorade på delat domslut. Jag har 
också vunnit Mellansvenska mästerskapen, Norr-
ländska mästerskapen och Nybörjar-SM 2010. 
Även om jag lagt av med boxning numera tycker 
jag om att träna, springa och gå på gym.

Ann-Christin Larsson Bolle, vd för Folktandvår-
den Gävleborg, konstaterar:

– Vi hoppas ju förstås att Filip, och många andra 
sommarjobbare, kommer tillbaka till oss när de 
är klara med sina utbildningar. Genom åren har vi 
rekryterat många den vägen och har väldigt god 
erfarenhet av det. n

SOMMARJOBB

En ny sommar  i Sätra…
Folktandvårdens klinik i Sätra har blivit som ett andra hem för tandläkar-
studenten Filip Deiaco, och liksom tidigare somrar under utbildningen jobbade 
han där sommaren 2018. 
Med tandläkaryrket i sikte – och i blodet – har han nu ett år kvar.
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En ny sommar  i Sätra…

FO
TO

: T
IN

D
R

A
 LILJE

D
A

H
L

Sommar i Gävle blev det för sommarjobbaren Filip – igen.NDRA LI

Många förmåner
Den som arbetar inom Folktandvården Gävle-
borg har en rad förmåner som kan vara bra att 
känna till. Här är en lista:
4 Akut läkarbesök på betald arbetstid (enligt kol
lektivavtal).
4 Besök på MVC vid två tillfällen för dig som är gra
vid (enligt kollektivavtal).
4 Bröd med pålägg i samband med fikaraster.
4 Enskild angelägenhet. Ledighet med lön vid när
ståendes bortgång, begravning, gravsättning och 
bouppteckning (enligt kollektivavtal).
4 Flextid – möjlighet till flexibel arbetstid utifrån 
givna ramar.
4 Friskvårdsbidrag. 2 200 kr/år erbjuds alla anställ
da som syftar till att skapa trivsel i arbetet och före
bygga ohälsa.
4 Frukt på arbetsplatsen.
4 Företagshälsovård. Medarbetaren kan på eget 
initiativ uppsöka företagshälsovården för start av 
individuell konsultation (ej sjukvård).
4 Föräldraledighet. Föräldrapenningtillägg mot
svarar cirka 10 procent av lönebortfallet om anställ
ningen varat minst ett år (enligt kollektivavtal).
4 Gruppförsäkring. Kostnadsfritt försäkringsskydd 
i tre månader till dig som nyanställd med möjlig för
längning enligt bruttolöneavdrag.
4 Julbord – tillsammans med klinik.
4 Julklapp– skattefri gåva (2017 presentkort).
4 Tillgång till kaffe/te i samband med raster/lunch.
4 Lämna blod på våra blodcentraler under arbets
tid.
4 Löneväxling. Möjlighet att löneväxla till pension 
vid årslön på över tio prisbasbelopp.
4 Modell 99. Frivillig arbetstidsmodell som ger eko
nomisk kompensation samt ledighet.
4 Pensionsrådgivning. Samtliga tillsvidareanställda 
erbjuds möjligheten till pensionsrådgivning vid ett 
valfritt tillfälle efter 61 års ålder.
4 Stipendium. Möjlighet att delta i kurser, kongres
ser och volontärresor enligt ansökan.
4 Tandvårdsdag. Gemensam utbildnings och triv
seldag för samtliga anställda, vartannat år.
4 Terminalglasögon. Vid behov av glasögon för da
torarbete kan synundersökning erbjudas inklusive 
köp av glasögon (enligt AFS).
4 Verksamhetsplaneringar. Årlig verksamhets
planering som förläggs på annan ort med trivsel
aktivitet med syfte att utveckla verksamheten och 
sammansvetsa kliniken/Folktandvården.
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FOLKTANDVÅRDEN 80 ÅR

I 80 år har Folktandvården gjort 
munnar friskare. Allt startade 
den 25 maj 1938 då staten tog 
beslutet att inrätta en samhälle-
lig tandvård som skulle omfatta 
alla. Med andra ord: en folktand-
vård.

lyckosamma år

Det ska vi fira!

80
F

Folktandvården 
fyllde 80 år 
2018 – och 
Folktandvården 
Gävleborg var 
tidigt med i 
bilden.

olktandvården Gävleborg blev tidigt en vik-
tig del.

Syftet med att uppmärksamma våra 80 
år är att stärka Folktandvården Sverige som 
en offensiv folkhälsoaktör som står på med-

borgarnas sida när det gäller hälsa. Firandet av 
jubileet under 2018 märktes på många håll i landet 
– och givetvis även i Gävleborg.

Den 22 maj släpptes appen Rocka munnen, ett 
mobilspel med timer som ska göra barn och för-
äldrar till bättre tandborstare. Det blev snabbt en 
succé och ett lysande exempel på hur den nya tek-
niken tar Folktandvården vidare mot nästa 80 år…

Ett urval av aktiviteter för att fira våra 80 år:
4 Fluorfest på Mynttorget i Stockholm.
4 En 80-årssymbol togs fram.
4 Infofolder om Folktandvården 80 år.
4 Lansering av mobilspelet Rocka munnen
4 Tårta på alla kliniker i Gävleborg 28 maj.
4 Folktandvården Gävleborg har även uppmärk-
sammat 80-årsfirandet på sociala medier. n
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Bilden till höger: Kliniken i Los var under mån-
ga år ett annex till den större kliniken i Färila. 
I samband med att Folktandvården Gävleborg 
byggdes upp i början av 40-talet såg man att 
behovet av tandvård var stort i bland annat 
just Los, där tandrötan härjade svårt.
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INTERVJU: BARRY GUSTAFSSON
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akgrunden är ett turbulent slut 
på 2017 och som en följd av det 
ett första halvår 2018 då bland 
annat en ny vd rekryterades. 
Ökad konkurrens om arbets-

kraften där omgivningen pressade upp 
lönenivån gjorde att man i början av 
2018 dessutom var tvungen att omar-
beta budgeten.

– Utifrån förutsättningarna som 
rådde visar det här året att vi har en 
stabil och bra organisation. Det blir 
mycket fokus på ledarskap men vår 
organisation är i grunden stark och tar 
initiativ. För mig är det viktigt!

Han kommer ofta tillbaka till själva 
grunden med Folktandvården.

– Ordet i sig, Folktandvården, säger 
egentligen vad det vi gör handlar om. 
Alla medborgares rätt till god tandvård.

En stark grundorganisation menar han 
borgar för det.

– Vi ska givetvis tjäna pengar, men 
rimligt med pengar så att vi kan 
bedriva och utveckla verksamheten. 
Det viktigaste för oss, som jag ser det, 
är alltid att de flesta av våra kunder/
patienter känner sig nöjda, säger han. 

Barry Gustafsson konstaterar att 
man i dag mäter mycket i siffror – men 
att det är verkligheten bakom bra och 

dåliga siffror och placeringar i tabeller 
som är det viktiga.

Tillsammans med HR-chefen Sara 
Karlsson arbetade han i början av året 
hårt med rekryteringsprocessen av en 
ny vd. Resultatet av den processen, 
Ann-Christin Larsson Bolle, är han 
mycket nöjd med.

Men också med själva processen.
– Vi fick väldigt många kvalificerade 

sökande, trots en viss turbulens. Jag 
tycker att det visar hur starkt varumär-
ket Folktandvården Gävleborg är och 
det känns för mig som styrelseordfö-
rande väldigt bra, slår han fast.

Rekrytering av personal generellt är 
en utmaning.

Barry Gustafsson brinner för frågan 
som var aktuell både före 2018, under 
2018 och kommer att bli det i många år 
efter 2018…

– Det är en stor utmaning hela tiden. 
I ett långt perspektiv handlar det om 
att det krävs en radikal förändring för 
att inte vissa delar av landet ska ha 
konstant brist. Utbildningssystemet i 
landet försörjer framförallt de större 
städerna. Studier visar att ju närmare 
en utbildningsort ligger, desto lättare 
är det att få personal.

Han lutar sig fram och knackar med 
fingret i bordet för att understryka:

– Får vi ingen radikal ändring på det 
kommer bristen att öka. Vi jobbar för att 
få en tandhygienistutbildning hit och 
på sikt är jag övertygad om att Norrland 
måste få en till tandläkarutbildning, 
inte bara den som finns i Umeå.

Det var det långa perspektivet.

– I det korta perspektivet måste jag 
ändå säga att det ser ganska bra ut för 
oss i Gävleborg. Klart att det är lite svå-
rare att rekrytera till vissa kliniker, men 
generellt har vi lyckats rätt bra. Säg så 
här: Det finns andra delar av landet där 
man har väntetider till specialisttand-
vård på kanske fem år.

Och på tal om specialisttandvård…
Han menar att just Folktandvården 

Gävleborgs specialisttandvård är viktig 
för den allmänna rekryteringen.

– Den håller sedan länge en hög nivå 
i Sverige och är ansedd. I rekryterings-
sammanhang är det viktigt. Självklart 
är löner viktiga när man söker med-
arbetare. Men det är också viktigt vid 
rekrytering att visa att det finns möj-
ligheter att gå vidare i yrket. Det här 
gäller tandsköterskor, tandhygienister 
och tandläkare och vi arbetar intensivt 
med detta.

Barry Gustafsson, styrelseordförande i Folktandvården Gävleborg sedan mer 
än tio år, ser 2018 som ett år som visade på stabiliteten i organisationen.

B

”Vi har en bra
organisation”
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Barry Gustafsson.

I det svenska samhället ser allt fler 
en tendens där många väljer att aktivt 
flytta bort från storstäderna, kanske 
som en följd av både höga bostadspri-
ser i storstadsområden och det väx-
ande intresset för klimatfrågan.

– Det tycker jag att vi kan märka. Jag 
tror faktiskt att den vågen kommer att 
komma ganska snabbt och det gynnar 
säkert oss i Gävleborg, siar Barry Gus-
tafsson.

En annan aspekt på rekrytering som 
han lyfter fram är vikten av bra lokaler.

– Det ger en viktig signal. Nästan 
alla våra kliniker har en hög klass nu. 
Strömsbro blev klar under 2018 och är 
ett stort lyft för både patienter och de 

som arbetar där. Hudiksvall blev klar 
året innan och jag är övertygad om att 
det är en bidragande orsak till att vi där 
lyckats väldigt bra med rekrytering.

Ny teknik är en fråga som han säger 
att Folktandvården Gävleborg under 
2018 bestämde sig för att prioritera.

– Man behöver inte ligga allra längst 
fram, men vi ska vara väldigt nära de 
första. Det ser vi också är intressant 
vid rekrytering. För mig är det viktigt 
att lyssna på våra 450 medarbetare. En 
styrelse ska inte bara vara ett formellt 
organ. Vi ska vara en grupp där man dis-
kuterar och bollar idéer för att skapa ett 
Folktandvården Gävleborg som är bra 
både för våra medarbetare och för våra 
patienter, säger Barry Gustafsson. n



KRÖNIKA: OLA LILJEDAHL OM DET SVENSKA GODISBERGET

F
KRÖNIKA: OLA LILJEDAHL OM VARFÖR SÅ FÅ KVINNOR BLIR CHEFER

Våga visa 
vad ni 

kan, tjejer

olktandvården Gävleborgs vd är kvinna. 
När jag under ett antal år arbetat med 
Folktandvården Gävleborg har det 
slagit mig att många chefer är kvinnor. 
Det är vanligt även i min mediabransch 
att kvinnor blir chefer. Jag har haft flera 
kvinnliga journalistkollegor genom åren 
som blivit chefredaktörer och allt vad 

det heter i just min värld.
När vi under våra unga reporterår diskuterade 

tillvaron i lunchrum på någon arbetsplats sneg-
lade vi förstås på vår framtid. Unga gör ju ofta det, 
unga planerar ofta att bli chefer, unga har ju ofta 
svaren. Både tjejer och killar. 
I alla branscher.

Men för många blir tan-
karna över lunchpastan det 
närmaste en chefsstol de 
kommer.

Tyvärr gäller det oftare tje-
jerna.

I en del branscher är det till 
och med ovanligt att kvinnor 
gör chefskarriär. Jag står en 
lördag och funderar på vad det är som gör att det 
fortfarande bara är runt 15 procent kvinnor i börs-
bolagens ledningsgrupper.

Medan jag tänker är jag funktionär i friidrott.
Några 12–13-åringar ska springa 1 500 meter. 

Det är inte så många anmälda så vi 
blandar pojkar och flickor i 
flera årskullar även om de 
tävlar i olika klasser.

Det är tre pojkar 
och sex flickor med. 
En av pojkarna 
ser duktig ut när 
han värmer upp. 
Tydligen tänker 
medtävlarna 
det också.

För när star-
ten går lägger 
han sig först. 
Pojke 2 och Pojke 
3, som inte ser 
lika bra ut, lägger 
sig tvåa och trea i 

loppet. Därefter kommer de sex flickorna. Efter 
400 meter leder Pojke 1 med 20 meter. En tränare 
coachar honom. Det påminner om näringslivet. 
Han är liksom stjärnan i gänget. VD-ämnet. Pojke 
2 och Pojke 3 sliter men luckan ökar.

Och bakom pojktrion ligger flickorna.
De ser ganska oberörda ut, tänker jag och und-

rar varför de lagt sig där bakom. Vid 750 meter, 
halva loppet, går en av flickorna om de två tröt-
taste pojkarna. Två flickor till hakar på direkt. 
Pojke 1, stjärnan, leder nu med 40 meter. Coachen 
skriker på honom. Hallå! Han är ju vd-ämnet. 

Flickorna närmar sig meter 
för meter. Längre bak pas-
serar fler flickor de tröttaste 
pojkarna.

Ett varv före mål rusar 
flicka efter flicka förbi även 
stjärnpojken. I mål är han vis-
serligen bäst av pojkarna men 
bakom fyra av flickorna.

Nu kan man tänka att flick-
orna sprang taktisk – men 
som erfaren funktionär vet 

jag att det inte är så. De rangordnade sig helt 
enkelt.

Som små tjejer så ofta har gjort.

Det där loppet förklarar någonstans varför det 
fortfarande bara är typ 15 procent kvinnor 

i börsbolagens ledningsgrupper. Jag 
hoppas att de där tjejerna lärde 

sig något av loppet och i 
framtiden ser chefskarri-

ärer lika självklara som 
de verkar vara inom 

till exempel Folk-
tandvården Gävle-
borg.

Det är bara att 
rusa förbi grab-
barna. n

OLA LILJEDAHL är 
krönikör i en rad tid-

ningar. Han och hans 
fru har två döttrar och en 

son på väg ut i vuxenlivet.

FOTO: ISTOCKPHOTO

42 |  F O L K T A N D V Å R D E N  G Ä V L E B O R G  2 0 1 8



F O L K T A N D V Å R D E N  G Ä V L E B O R G  2 0 1 8  |  43 

Medarbetare l Patient l Intressent

Hållbarhets-
redovisning
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Hållbar utveckling handlar om att säkerställa goda livsvillkor för alla 
människor – nu och i framtiden. Människan är i centrum, ekologin sätter 
ramarna och en sund ekonomi är en förutsättning och ett medel för hållbar 
utveckling.
Folktandvården Gävleborg har som mål att tänka hållbart i alla beslut och pro-
cesser för att skapa långsiktigt värde för medarbetare, patienter, samhället och 
miljön.

År 2015 antog världens länder FN:s 
Agenda 2030 som fokuserar på tre 
sinsemellan lika viktiga pers pektiv: 
Socialt, ekonomiskt och miljömäs-
sigt hållbar utveckling. Agenda 2030 

består av 17 globala mål vars syfte är att skapa 
hållbar utveckling. Fyra av dessa mål har identi-
fierats som speciellt viktiga för Folktandvården 
Gävleborgs verksamhet i vår framtida strategi 
Strategi 24. 

Ledningssystem och certifikat
Folktandvården Gävleborg är miljöcertifierad 
enligt miljöstandarden ISO 14001:2015 som fast-
ställer ett strukturerat arbetssätt för en hållbar 
utveckling. Vi har bland annat identifierat intres-
senter, analyserat de betydande miljöaspekterna 
inom livscykelstadierna för produkter och tjäns-
ter, bindande krav samt risker och möjligheter för 
en hållbar utveckling. 

Den tandtekniska verksamheten är certifie-
rade enligt FR 2000:2017 och specialisttandvår-
dens sterila verksamhet är certifierade enligt ISO 
9001:2015.

Vision och affärsidé 
Folktandvården Gävleborg 
ska bevara det friska 
friskt samt inbjuda 
alla till hälsofräm-
jande tandvård.

Strategi 24
Under våren 2018 tog Folktandvården Gävleborg 
fram en gemensam målbild och strategi för de 
kommande fem åren, Strategi 24. Arbetet genom-
fördes tillsammans med chefer, styrelse och med-
arbetare, de sistnämnda vid höstens verksamhets-
planering. 

Holistiskt perspektiv
Vi ser de olika delarna i verksamheten – medar-
betare, patienter och intressenter ur ett holistiskt 
perspektiv. De hänger ihop och är varandras förut-
sättningar också när det gäller hållbarhet. Vi arbe-
tar med begreppen ”innan”, ”under” och ”efter” 
för att förbättra och utveckla de enskilda delarna.

För att vi ska kunna bedriva en bra verksamhet 
och skapa ett hållbart arbetsliv för våra medarbe-
tare jobbar vi aktivt med utveckling av vårt arbets-
sätt.
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Medarbetarvård – förmåner
I bolaget erbjuds en rad förmåner till medar-
betarna. Vi arbetar för att förmånerna ska vara 
kända och därmed kunna nyttjas och uppskattas. 

Arbetsmiljö 
Folktandvården följer det systematiska arbets-
miljöarbetet och genomför kontinuerligt daglig 
styrning på klinik, arbetsplatsträffar, arbetsmiljö-
ronder, samverkan med fackliga parter, medar-
betardialoger, medarbetarenkäter, verksamhets-
planering och riskbedömningar.

Under senhösten 2018 genomförde Folktand-
vården en medarbetarenkät där svarsfrekvensen 
var 93,4 procent för bolaget. Enkäten är samma 
som Region Gävleborgs och under 2019 kommer 
återkoppling av resultatet att ske.

Kompetensutveckling
Varje år genomförs mål- och utvecklingsdialog 
mellan medarbetare och chef. Resultatet genere-
rar en treårig utvecklingsplan och till den en ett-
årig aktivitetsplan för att uppnå målen. Kopplat 
till utvecklingsplanerna skapas sedan de utbild-

Py Bengtsson, 
tandläkare, åkte 
som volontär 
till Bali och lär-
de barnen där 
om tandvård.

Anders Holm-
lund är nu inte 
bara över-
tandläkare i 
parodontologi 
– utan även 
docent.

Medarbetare
För att vi ska kunna bedriva en bra verksamhet och skapa ett hållbart arbets-
liv för våra medarbetare jobbar vi aktivt med att Folktandvården ska vara en 
attraktiv arbetsgivare som engagerar och utvecklar medarbetare.
Vår långsiktiga kompetensförsörjning utgår från att arbeta med laxprojek-
tet – det vill säga rekrytera ungdomar från regionen, som med den lokala 
anknytningen oftare återvänder till länet.
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ningsinsatser vi behöver för att möta de behov av 
vidareutbildning och utveckling medarbetarna 
har. Vi satsar dessutom sedan många år på forsk-
ning.

Under 2018 erbjöds cirka tolv interna utbild-
ningssatsningar, löpande introduktionsutbild-
ningar, fem specialistseminarier med totalt 269 
deltagare från folktandvård och från privata tand-
läkare i regionen som bjuds in. Vi har också kun-
nat erbjuda auskultationer och assistenttandläkar-
tjänster på specialistklinik och har flera ST-tjäns-
ter igång.

Under året pågick en fördjupad högskoleutbild-
ning i kariessjukdomen för tandhygienister i sam-
arbete med Göteborgs universitet.

Medarbetardialog 
Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet 
och samverkansavtalet genomförs klinikmöten, 
medarbetarenkät samt mål- och utvecklingsdialog 
med alla medarbetare. Informations- och kommu-
nikationsplanen tydliggör förutsättningarna för att 
skapa dialog. 

Lärlingsprogram
Vårt uppskattade lärlingsprogram firar 20-årsjubi-
leum och under 2018 hade vi 19 lärlingar på våra 
kliniker. Inbjudan till programmet går ut till ung-
domar i regionen som avslutat sin gymnasieutbild-
ning för att erbjuda möjlighet att prova på tand-
vårdsbranschen. Vår förhoppning är att de tycker 
att ett jobb inom tandvård känns spännande, utbil-
dar sig och kommer tillbaka för att jobba här.*
*) Laxprojektet (laxen återkommer alltid till stället 
där den är född) syftar till att fokusera på rekryte-
ring av medarbetare som har en lokal anknytning till 
länet för att på det sättet lättare behålla personal. 
Studier har visat att det är lättare att behålla perso-
nal som har lokal förankring. 

Rekrytering
En stor utmaning är att attrahera, rekrytera, 
behålla och utveckla medarbetare. Genom lång-
siktigt arbete kan vi anställa flera av våra tidigare 
lärlingar, sommarjobbare och studenter. Vi besö-
ker flertalet skolor och mässor på utbildningsor-
terna för att möta studenterna under utbildning.

Under 2018 har vi tagit fram en film för att 
bygga arbetsgivarvarumärket och utvecklat en 
karriärsida på webben. Karriärsidan är mobilan-
passad och lättillgänglig för de som letar jobb och 
är intresserad av Folktandvården Gävleborg.

Ett stort antal studenter, prova-på-jobbare, som-
marjobbare och tandläkare utan svensk legitima-
tion har passerat på klinikerna under året, vilket 
ger oss en fantastisk möjlighet att visa upp verk-
samheten och använda de tillfällen när vi möter 
potentiella medarbetare under utbildning som en 
del i vår rekryteringsstrategi. 

ST-utbildning
2017 examinerades vår första ST-tandläkare (spe-
cialisttandläkare) i tandlossningssjukdom (paro-
dontologi) utbildad i egen regi. Vi har därefter 
utbildat tre ST-tandläkare i tandreglering (orto-
donti).

Pension
Ett hållbart arbetsliv handlar också om förberedel-
serna inför pensionen.
l Folktandvården erbjuder som en av förmånerna 
pensionsrådgivning till de medarbetare som fyllt 
61 år.
l Tjänstepension – betalas in årligen för alla med-
arbetare.
l Löneväxling – förmån som erbjuds medarbetare.

En trio specia-
lister i tandreg-
lering, som gått 
ST-utbildning: 
Sinan Dehrab, 
Shirin Said och 
Elin Wijk.
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Förebyggande tandvård
Vi har ett viktigt uppdrag att dela med oss av vår 
kunskap och vår strategi är att tillsammans med 
patienten förebygga ohälsa i munnen. Vi stödjer, 
samtalar och informerar om levnadsvanor som 
främjar god tandhälsa till patienten på kliniken, 
men också på i mötet på BVC, förskolor, skolor och 
äldreboenden.  

Folktandvården har ett profylax- och vårdpro-
gram som syftar till att minska sjukdom och arbeta 
förebyggande för barn och vuxna. Regelbunden 
fluorsköljning genomförs på skolorna i länet och 
vi bedriver uppsökande verksamhet på äldreboen-
den, gruppboenden och egna boenden som riktar 
sig till vissa äldre och människor med funktions-
variation som har tandvårdsstöd. 

Vår strategi är att ”slå knut på borren”, det vill 
säga förhindra och förebygga sjukdom för både 
barn och vuxna där vi strävar efter att i större 
utsträckning arbeta med beteendemedicinsk pre-
vention för att förmå patienten att själv ändra sitt 
beteende till mera hälsosamt.

Frisktandvård är ett avtal som ger patienterna 
tandvård till ett fast pris och ska stimulera till 
regelbundna kontroller och tandvård. Om patien-
ten håller sig frisk blir kostnaden oförändrad eller 
kanske lägre än tidigare.

Kallelser och återbesök 
Som patient kallas man för undersökning eller 
kontroll efter sitt individuella behov av tandvård. 
Munhälsan styr med vilket intervall det sker.

Hållbara behandlingar 
Strävan är att erbjuda kvalitativa, långsiktiga 
behandlingar som ger hållbarhet för patienten. 
Behandlingsplaner görs i samråd med patienten 
och därefter ska patienten alltid få ett kostnads-
förslag på överenskommen behandling.

Kvalitetsarbete/patientsäkerhet
Det kliniknära ledarskapet har uppmärksammats 

2018. Vi har fokuserat på begreppet verksam-
hetschef med inriktning på ”vem får göra vad i 
vården” samt ansvar vid arbetsfördelning. Rollen 
som tandläkare med odontologisk ledningsfunk-
tion (TOLF) har lyfts.

Kalibreringsövningar inom diagnostik och jour-
nalföring har gjorts på klinikerna under 2018 och 
ett hjälpmedel med en egenkontrollskalender har 
lanserats. Nu är det enklare att planera följsam-
hetsmätning av basala hygienrutiner. 

Vårt kvalitetsarbete präglas till stor del av 
patientdelaktighet. Vi lyssnar och uppmunt-
rar patienter att lämna synpunkter på vård och 
bemötande. Vi förbättrar oss genom att analysera 
inkomna synpunkter, men följer också upp vården 
genom systematiskt kvalitetsarbete. Patienter och 
anhöriga bjuds in att delta vid händelseanalyser 
och får återkoppling på analysen.

Patient
Folktandvården har som ett av sina viktigaste uppdrag att tandhälsan hos 
invånarna i Gävleborgs län bibehålls eller förbättras och att vi kan erbjuda 
vård på lika villkor för alla. En utmaning är att utjämna de skillnader som 
finns i tandhälsa mellan olika områden i länet.

Folktandvården 
Gävleborg ar-
betar varje dag, 
varje vecka, 
varje månad 
för bra och lika 
tandvård för 
alla invånare i 
Gävleborg. 
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Förskrivning av antibiotika 
Förskrivningen av antibiotika har under flera år 
följts upp på såväl organisations-, klinik- som indi-
vidnivå vilket medfört att vi reducerat antibiotika-
användandet inom bolaget.

Vård på lika villkor 
I vårt ägardirektiv finns en tydlig prioriteringsord-
ning för att skapa vård på lika villkor. 

Andra aktiviteter som görs för att uppnå målet 
är: 
l Specialister reser ut i länet på konsultationer, 
behandling och utbildning av medarbetare. 
l Vi satsar på att ha kompetensnav på några 
ställen i regionen för att kraftsamla kompetens 
och skapa närhet för fler.
l Bolaget satsar på forskning och utveckling. 
l Arbete pågår för att utveckla mobil tandvård. 
l Utvecklar resurser i allmäntandvården i kirurgi, 
tandlossning, barn, äldre och personer med funk-
tionsvariationer.
l Vi strävar efter effektivt tillvaratagande av och 
utvecklat samarbete mellan alla yrkeskategorier 
som kan arbeta på toppen av sina kompetenser.
l Insatser för att främja en god och jämlik hälsa ur 
ett befolkningsperspektiv.

Kund/patient dialog
l Arbetssätt – tandvård där vi i ”lyckosamma 
team” gör patienten delaktig som en del av  
teamet. 
l NKI (Nöjd-Kund-Index) genomförs årligen 
genom telefonintervjuer med patienter. Total-
bedömningen ligger på 4,21 (5-gradig skala) där 
medarbetarnas förmåga att möta patienterna 
ligger i topp och bland patienterna finns en stark 
rekommendationsvilja. 
l Lämna synpunkter på vården 

4 Formulär på externa webbplatsen.
4 Tryckt information om formuläret i vänt-
rum.
4 Sociala medier – lyfter fram formuläret och 
bemöter dialogen dagligen.
4 Patienter och anhöriga bjuds in att delta vid 
händelseanalyser och får återkoppling på ana-
lysen.

l Tillgänglighet
4 Mejl – finns angivet på externa webbplatsen 
till kliniker, huvudkontor och cheftandläkare.
4 Öppet på klinikerna mellan 47 och 57 timmar 
varje vecka (även lördagar).
4 Patientdialoger har utförts.
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Välkommen till Folktandvården! Lärlingen Cecilia Andersson i 
Hudiksvall tar emot i receptionen. För både patienter och alla 
intressenter som vill föra en dialog om verksamheten av olika 
anledningar är kontakten viktig. Folktandvården Gävleborg är 
aldrig längre bort än ett telefonsamtal, ett mejl, en kontakt på 
sociala medier eller som här ett fysiskt besök.
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Intressentdialogen 
För att främja intressentdialogen är vi nåbara via 
telefon, mejl, sociala medier och webb. Vi finns 
på plats på kliniker och huvudkontor och möter 
regionens invånare i samverkan med mödrahälso-
vården, barnhälsovården, skolor, elevhälsovård, 
gode män, vuxenutbildningar, olika intresseorga-
nisationer, hälso- och sjukvård samt kommunal 
omsorg där denna samverkan är en framgångsfak-
tor. 

Intressenter
l Patienter/kund
l Befolkningen i länet
l Anhöriga
lSamarbetspartners kommuner 

4 Skolor 
4 Förskolor
4 Äldreboenden 
4 Asylboenden 

l Intresseorganisationer
l Regionen – beställare, politiker, styrelse
l Leverantörer
l Entreprenörer
l Myndigheter – Tandvård- och läkemedelsverket, 
Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Institutet för 
vård och omsorg, Sveriges kommuner och lands-
ting, Arbetsmiljöverket, strålsäkerhetsmyndig-
heten och Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap.
l Branschen – Folktandvården Sverige, privattand-
vården, nätverk
l Utbildningsinstitutioner 
l Forskare
l Studenter
l Lärlingar
l Fackliga organisationer
l Medarbetare 

Miljö och hållbarhet
Folktandvårdens mål och det dagliga förebyg-
gande arbetet innebär att tandvårdens miljöpå-
verkan har chans att minska. Friskare medborgare 
leder till minskad resursanvändning både inom 
resor, produkter, textilier samt minskad förskriv-
ning av läkemedel. Att analysera vår miljöpåver-
kan ur livscykelperspektivet gör oss medvetna om 
både hinder och möjligheter.
l Folktandvårdens materialgrupp utvärderar den-
tala produkter och behandlingsmetoder samt 
agerar bollplank. Riskvärderingar av alla kemiska 
produkter bidrar till ökad medvetenhet.
l Nybyggnationer och renovering – hänsyn tas till 
miljön och vi följer BOV (Byggenskap och vårdhy-
gien).
l Teknik – teknikutveckling med analytiskt 
IT-verktyg och digitala visningsskärmar ger förut-
sättningar för en snabb, kontinuerlig och likvärdig 
uppföljning av mätresultat till verksamhetens alla 
arbetsplatser vilket gynnar kvalitet, delaktighet 
och ett hållbart sätt att arbeta.
l Vi analyserar vid planerade större förändringar 
eller vid behov utifrån händelser/incidenter i vår-
den. Trenden är att antalet riskanalyser ökar även 
vid utredning av händelser. 

Anti-korruption
Folktandvården jobbar ständigt med att vara en 
transparent och öppen organisation. Vi arbetar för 
att förhindra möjligheten till korruption genom att 
bland annat ha flera attestled för våra inköp/fak-
turor. Vi har policys och riktlinjer till hur vi ska för-
hålla oss mot både våra kunder och leverantörer 
för att undvika mutor och korruption. Med Lagen 
om offentlig upphandling har vi ett givet ramverk 
till hur vi kan förhålla oss till våra leverantörer 
utan att förfördela någon part. 

I vår värdegrund ligger öppenhet och ärlighet 
som en motsats till att vara tillåtande emot mutor 
och korruption. Vi har nolltolerans mot mutor och 
korruption.

Intressent
För oss är det viktigt att förstå våra intressenters behov och förväntningar 
eftersom externa och interna frågor påverkar möjligheterna att nå resultat. 
Alla våra intressenter är relevanta för vårt hållbarhetsarbete, och hjälper oss 
att utveckla verksamheten.
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Information om verksamheten
Folktandvården Gävleborg AB är ett av Sveriges 
fyra största tandvårdsbolag. På 21 kliniker från 
Bergsjö i norr till Hedesunda i söder bedriver bola-
get sin verksamhet. Vi har specialister inom käk-
kirurgi, rotfyllning, tandreglering, tandlossnings-
sjukdomar, barn- & ungdomstandvård, kron- och 
bro, röntgen och bettfysiologi. 

Folktandvården Gävleborg AB har dessutom 
en av landets mest moderna klinikstruktur. Så 
gott som samtliga kliniker inom länet är om - och 
nybyggda för att möta marknadens krav på effek-
tiva kliniker som inte bara gör företagets resursut-
nyttjande så optimal som möjligt utan även bidrar 
till en hög kundnöjdhet och god arbetsmiljö för 
bolagets personal.  

Väsentliga händelser under året
Under 2018 har organisationen haft ett fokus kring 
resurssäkring och rekrytering av medarbetare. Det 
har blivit svårare att rekrytera främst tandläkare 
och tandhygienister i landet där även Gävleborg 
har utmaningar framåt för resurssäkringen. En 
långsiktig strategiplan har utarbetats för att se till 
att vi kan utföra de viktiga projekt och aktiviteter 
vi har planerat framöver, där rekrytering och före-
tagets fortsatta attraktion är en av delarna.

Under 2018 höjdes den fria tandvården från 23 
år till 24 år. 

Vi invigde en ny lokal då vi i slutet av 2018 flyt-
tade in i en ny klinik i Strömsbro.

I maj 2018 gick Ann-Christin Larrson Bolle in 
som ny vd för bolaget i stället för Bengt Vikman 
som var tillförordnad vd.  

Folktandvården Gävleborg AB är miljöcertifie-
rade enligt ISO 14001:2015.

Vi har inte nått upp till vårt ägarkrav med en 
nettomarginal på 1,5 procent, något som våra 
ägare har godkänt under året. 

Resultat och omsättning
Folktandvården Gävleborg AB:s omsättning upp-
gick till 451 mkr (451 mkr). Resultatet efter finan-
siella poster hamnade på 2,2 mkr (10,8 mkr). 

Finansiell ställning
Det egna kapitalet inom bolaget var vid årets 
utgång 65,2 mkr (67,0 mkr) vilket gav en soliditet 
på 50 procent (50 procent). Likvida medel uppgick 
till 53,5 mkr (60,8 mkr) vid årets slut vilket gav en 
kassalikviditet på 119 procent (127 procent). Bola-
get har inte haft några lån sedan 2014. 

Förvaltningsberättelse

Fem år i sammandrag
Folktandvården Gävleborg AB 2018 2017  2016 2015 2014
Intäkter, tkr 450 521 451 437 448 083 424 463 414 861
Resultat efter skatt, tkr 2 725 9 152 12 096 0 11 507
Nettomarginal, % 0,5 2,4 2,9 0,3 4,1
Soliditet, % 50 50 50 46 51
Räntabilitet på totalt kapital, % 1,2 5,7 7 0,8 10
Kassalikviditet, % 119 127 132 118 131

Styrelsen och verkställande direktören i Folktandvården Gävleborg AB, med organisations
nummer 5567021836 och säte i Gävle kommun, får härmed avge årsredovisning för verksam
hetsåret 2018. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter 
inom parentes avser föregående år.
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Investeringar
Under 2018 investerade bolaget i byggnader 
och övriga anläggningstillgångar för 27,5 mkr 
(10,8 mkr).

Personal
Antalet tillsvidareanställda i bolaget var vid års-
skiftet 432 personer (440).

Strategiska ambitioner
Folktandvården Gävleborg AB har fyra övergri-
pande strategiska ambitioner

Vi ska öka marknadsandelen i länet bland 
annat genom:
4 Attrahera unga vuxna
4 Nöjda kunder
4 Stärka varumärke
4 Vårdkvalitet

Vi ska vara den attraktivaste arbetsgivaren 
inom tandvård genom:
4 Tydliga utvecklingsmöjligheter
4 Säkrad kompetensförsörjning
4 Strukturerad kompetensutveckling
4 Säkra rekryteringen av tandläkare och tandhy-
genister

Vi ska vara den effektivaste arbetande tandvår-
den genom:
4 Effektivt resursutnyttjande
4 Kallelse och remisshantering
4 Ständiga förbättringar

Vi ska ha ett framåtriktat folkhälsoarbete inom 
tandvården genom att:
4 Främja god munhälsa
4 Identifiera och utjämna olikheter i befolkning-
ens munhälsa

Det är ett ständigt pågående arbete och vi anser 
att vi levt upp till dessa ambitioner under det 
gångna året.

Risker i verksamheten
En ränterisk föreligger på bolagets pensionskost-
nader i form av sänkta garantiräntor vilket medför 
ökade kostnader.

Folktandvården Gävleborg AB är endast verk-
samt inom Gävleborg vilket medför att antalet 
transaktioner och flöden i utländsk valuta är 
begränsade varför några direkta valutarisker inte 
finns.

För att minimera kundkreditrisken arbetar 
bolaget aktivt med kravprocessen. Patienter upp-
muntras att betala med kort. Vid bokning av ny 
behandling kontrolleras att obetalda fakturor inte 
föreligger vid någon av bolagets kliniker. Folktand-
vården Gävleborg AB strävar mot att minska obe-
talda fordringar och följer utvecklingen genom att 
kontinuerligt mäta genomsnittlig kundkreditbind-
ningstid. Sedan 2013 har bolaget varit kontantlöst 
på klinikerna för att öka personalens säkerhet samt 
få en effektivisering av betalningsprocesserna. 

Risker för prisförändringar hanteras främst 
genom att material och laboratorietjänster upp-
handlas i enlighet med lagen om offentlig upp-
handling, LoU. Detta innebär att priserna på 
aktuella produkter och tjänster är reglerade för en 
bestämd avtalsperiod. För att minimera risken för 
prisökningar beträffande bolagets lokaler tecknas 
hyresavtal som sträcker sig under så långa perio-
der som är affärsmässigt försvarbart.

Framtidsutsikter
Arbetet med den strategiska inriktningen på bola-
get fortsätter och där ska vi fortsätta att stärka vårt 
varumärke. De övergripande strategiska målen 
är att vara den attraktivaste arbetsgivaren inom 
tandvård, att vara den effektivaste arbetande 
tandvården samt att förbättra folkhälsan. Visionen 
är att bevara det friska friskt. 
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Ökade krav på transparens från myndigheter 
i både verksamhet och finansiering ställer allt 
högre administrativa krav på bolagets förmåga att 
redovisa resultat på olika nivåer inom företaget. 
Folktandvården Gävleborg AB har sedan länge 
goda rutiner och systemstöd för genomlysning av 
verksamheten. 

Folktandvården Gävleborg AB fortsätter att 
aktivt bevaka utvecklingen av marknaden. Under 
det gångna året har vi inte sett några större aktörer 
som har etablerat sig inom regionen.  

Över 50 procent av länets vuxna befolkning väl-
jer Folktandvården Gävleborg AB som sin vård-
givare i dag. Detta gör oss till länets största aktör 
inom tandvård. 

Miljö
Vi har under 2018 fått ett omcertifikat av vår miljö-
certifieringen ISO 14001:2015. Årets genomförda 
miljörevision har fått godkänt och vi har fått bra 
kritik på det systematiska sätt vi arbetar på. Vid 
revision ser revisorn ett starkt miljöengagemang 
och ett intresse hos chefer och medarbetare att 
ständigt förbättra miljö- och kvalitetsarbetet. Mil-
jömålen är kopplade till Region Gävleborgs över-
gripande miljöprogram. Miljöledningssystemet 
ger ordning och reda där policyn och målen visar 
vägen. Vi arbetar ständig med att förbättra både 

material och arbetssätt till det bättre både ur kvali-
tets- samt miljösynpunkt.

Målet är att Folktandvården Gävleborg AB ska 
vara det mest miljövänliga alternativet vid valet av 
vårdgivare. 

Kvalitet och patientsäkerhet
Vi har fortsatt vårt starka kvalitetsarbete och där 
vi hela tiden försöker förbättra vår uppföljning 
samt efterföljande åtgärder. Kvalitetsarbetet sker 
också i samverkan nationellt. 

Forskning och utveckling
Bolaget bedriver forskning i såväl större som min-
dre omfattning och inom en rad olika områden. 
Det har bidragit till flera forskarutbildade medar-
betare med klinisk förankring vilket är betydelse-
fullt för utveckling av nya behandlingsmetoder. 
Folktandvården Gävleborg AB har sedan 2014 
egenhandledda ST-utbildningar. Under året star-
tade vi tre egna ST-utbildningar inom organisatio-
nen samt att vi hjälper till med externa ST-utbild-
ningar.

Hållbarhetsrapport
En separat hållbarhetsrapport för 2018 har upprät-
tats. 

Förändring av eget kapital
  Övrigt fritt Summa
 Aktiekapital eget kapital eget kapital
Eget kapital 20170101 12 000 45 815 57 815
Årets resultat  9 152 9 152
Eget kapital 2017-12-31 12 000 54 967 66 967
Utdelning enligt beslut av årsstämman  4 201 4 201
Årets resultat  2 725 2 725
Eget kapital 2018-12-31 12 000 53 491 65 491

Aktiekapitalet består av 12 000 st Aaktier och 0 st Baktier.
Företaget innehar 12 000 st (12 000 st) egna Aaktier.
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Förslag till resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande 
vinstmedel:
Balanserade vinstmedel 50 765 684
Årets resultat 2 724 598
 53 490 282

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras 
så att:
till aktieägarna utdelas 333,33 kr
per aktie, totalt 4 000 000
i ny räkning överförs 49 490 282
 53 490 282

Styrelsens arbete
Styrelsen för Folktandvården Gävleborg AB har 
under året bestått av sju ledamöter. Till styrelsen 
har adjungerats tre arbetstagarrepresentanter. 
Styrelseledamöterna är utsedda av landstingsfull-
mäktige. Under året har styrelsen haft åtta ordi-
narie sammanträden. Styrelsen har arbetat enligt 
den arbetsordning som fastställts och som tillsam-
mans med vd-instruktionen årligen uppdateras 
och ses över. 

Styrelsens yttrande över 
den föreslagna utdelningen
Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets 
soliditet till 49 procent. Soliditeten är mot bak-
grund av att bolagets verksamhet fortsätter att 
bedrivas med betryggande lönsamhet. Likvidite-
ten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en 
likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning 
är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bola-
get från att fullgöra sina förpliktelser på kort och 
lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga inves-
teringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed 
försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL  
17 kap 3 § 2–3 st (försiktighetsregeln).

Utdelningen kommer att utbetalas 2019-05-15.
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 Not 2018-12-31 2017-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER 2, 3

Nettoomsättning  450 106 449 551

Övriga rörelseintäkter  415 1 886

Summa nettoomsättning 4 450 521 451 437
   

RÖRELSENS KOSTNADER 3

Produktionsrelaterade kostnader   46 626 51 424

Övriga externa kostnader 5 98 149 95 017

Personalkostnader 2, 6 290 057 281 358

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 7 13 856 13 293

Summa rörelsens kostnader  -448 688 -441 092
   

RÖRELSERESULTAT  1 833 10 345
   

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Finansiella intäkter 8 428 438

Finansiella kostnader 9 16 11

Summa resultat från finansiella poster  412 427
   

Resultat efter finansiella poster  2 245 10 772

   

Bokslutsdispositioner 10 1 400 1 296

Skatt på årets resultat 11 920 2 916

ÅRETS VINST  2 725 9 152

Resultaträkning, tkr
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 Not 2018-12-31 2017-12-31
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 7 54 605 55 928

Ombyggnationer på annans fastighet 7 29 018 14 874

Pågående nyanläggningar och förskott avseende

materiella anläggningstillgångar 12 125 8 397

Summa anläggningstillgångar  83 748 79 199

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager m m

Varulager, förnödenheter och förråd  5 963 5 707

Förskott till leverantörer   2 500

  5 963 8 207
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 13 10 091 13 932

Fordringar hos koncernföretag  7 239 4 663

Aktuella skattefordringar  10 126 8 241

Övriga kortfristiga fordringar  4 051 1 381

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 10 044 12 485

  41 551 40 702
Kassa och bank 15 53 453 60 812

Summa omsättningstillgångar  100 967 109 721

SUMMA TILLGÅNGAR  184 715 188 920

Balansräkning
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 Not 2018-12-31 2017-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
  
Eget kapital 
Bundet eget kapital

Aktiekapital 16 12 000 12 000

  

Fritt eget kapital

Balanserad vinst   50 766 45 815

Årets vinst 17 2 725 9 152

  53 491 54 967

Summa eget kapital  65 491 66 967

Obeskattade reserver 18 34 449 35 849

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  21 769 26 143

Övriga kortfristiga skulder 19 9 285 12 260

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2, 20 53 721 47 701

Summa kortfristiga skulder  84 775 86 104

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  184 715 188 920

Balansräkning
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Kassaflödesanalys

 Not 2018-12-31 2017-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat efter finansiella poster  2 245 10 772

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 21 14 638 13 361

Betald inkomstskatt  832 2 840

  16 051 21 293

Ökning/minskning varulager  2 244 2 813

Ökning/minskning kundfordringar 13 3 841 86

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar  4 777 15 918

Ökning/minskning leverantörsskulder  4 374 4 228

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder  3 046 1 656

Kassaflöde från den löpande verksamheten  16 031 36 884
  

INVESTERINGSVERKSAMHETEN  
Investeringar i anläggningstillgångar 7, 12 19 188 18 993

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -19 188 -18 993
  

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN  
Utbetald utdelning  4 201 4 997

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -4 201 -4 997
  

Årets kassaflöde  -7 358 12 894
Likvida medel vid årets början  60 812 47 918
Likvida medel vid årets slut  53 454 60 812
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Bolagets årsredovisning har upprättats enligt 
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). Redovisningsprinci-
perna är oförändrade i jämförelse med föregå-
ende år.  

Intäkter
För utförda vårduppdrag redovisas inkomster 
som är hänförliga till uppdraget som intäkt i för-
hållande till vårduppdragets färdigställandegrad 
på balansdagen. Vårduppdragets färdigställande-
grad mäts kontinuerligt genom åtgärdsrapporte-
ring i produktionssystemet T4. Detta innebär att 
intäkter redovisas i den takt som utförda tjänster 
produceras. Eftersom Folktandvården Gävleborg 
AB:s vårduppdrag består i omhändertagandet av 
patienter, är det inte möjligt att mäta nedlagda 
utgifter per patient. Bolagets patientrelaterade 
utgifter kostnadsförs sålunda i takt med att de 
uppstår. En befarad förlust på ett vårduppdrag 
redovisas omgående som kostnad.

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar utgörs av lön, sociala 
avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro och 
sjukvård. Kortfristiga ersättningar redovisas som 
en kostnad och en skuld då det finns en legal eller 
informell förpliktelse att betala ut en ersättning.
Ersättningar efter avslutad anställning
I bolaget förekommer såväl avgiftsbestämda som 
förmånsbestämda pensionsplaner. 

I avgiftsbestämda planer betalar företaget fast-
ställda avgifter till ett annat företag och har inte 
någon legal eller informell förpliktelse att betala 
något ytterligare även om det andra företaget inte 
kan uppfylla sitt åtagande. Bolagets resultat belas-
tas för kostnader i takt med att de anställdas pen-
sionsberättigande tjänster utförts.

Vid förmånsbestämda planer står företaget i allt 
väsentligt riskerna för att ersättningarna kommer 
att kosta mer än förväntat och att avkastningen på 
relaterade tillgångar kommer att avvika från för-
väntningarna. Bolaget redovisar förmånsbestämda 
pensionsplaner i enlighet med K3:s förenklings-
regler. Bolaget har förmånsbestämda planer som 
innebär att pensionspremier betalas och dessa pla-
ner redovisas som avgiftsbestämda planer. 

Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår då företaget 
beslutar att avsluta en anställning före den nor-
mala tidpunkten för anställningens upphörande 
eller då en anställd accepterar ett erbjudande om 
frivillig avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om 
ersättningen inte ger företaget någon framtida 
ekonomisk fördel redovisas en skuld och en kost-
nad när företaget har en legal eller informell för-
pliktelse att lämna sådan ersättning. Ersättningen 
värderas till den bästa uppskattningen av den 
ersättning som skulle krävas för att reglera förplik-
telsen på balansdagen.

Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som 
skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år 
samt justeringar avseende tidigare års aktuella 
skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad 
som enligt bolagets bedömning skall erläggas till 
eller erhållas från skatteverket. Bedömningen 
görs enligt de skatteregler och skattesatser som 
är beslutade eller som är aviserade och med stor 
säkerhet kommer att fastställas.

För poster som redovisas i resultaträkningen, 
redovisas även därmed sammanhängande skatte-
effekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av pos-
ter som redovisas direkt mot eget kapital, redovi-
sas mot eget kapital. Uppskjuten skatt avseende 
framtida skatteeffekter redovisas inte i resultat- 
och balansräkningarna.

Finansiella instrument 
Finansiella instrument redovisas i enlighet med 
reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värde-
ring sker utifrån anskaffningsvärde.

Finansiella instrument som redovisas i balans-
räkningen inkluderar kundfordringar, övriga 
fordringar och leverantörsskulder. Instrumenten 
redovisas i balansräkningen när företaget blir part 
i instrumentets avtalsmässiga villkor.

Finansiella tillgångar tas bort från balansräk-
ningen när rätten att erhålla kassaflöden från 
instrumentet har löpt ut eller överförts och företa-
get har överfört i stort sett alla risker och förmåner 
som är förknippade med äganderätten.

Finansiella skulder tas bort från balansräk-
ningen när förpliktelserna har reglerats eller på 
annat sätt upphört.
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Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar 
med undantag för poster med förfallodag mer än 
tolv månader efter balansdagen, vilka klassificeras 
som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till 
det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag 
för individuellt bedömda osäkra fordringar. Ford-
ringar som är räntefria eller som löper med ränta 
som avviker från marknadsräntan och har en löp-
tid överstigande 12 månader, redovisas till ett dis-
konterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redo-
visas som ränteintäkt i resultaträkningen.
Leverantörsskulder
Kortfristiga leverantörsskulder redovisas till 
anskaffningsvärde.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas 
och redovisas med ett nettobelopp i balansräk-
ningen endast då legal kvittningsrätt föreligger 
samt då en reglering med ett nettobelopp avses 
ske eller då en samtida avyttring av tillgången och 
reglering av skulden avses ske.

Varulager
Varulagret värderas, med tillämpning av först in- 
först ut-principen, till det lägsta av anskaffnings-
värdet och nettoförsäljningsvärdet på balansda-
gen.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan 
hänföras till förvärvet av tillgången. 

När en komponent i en anläggningstillgång byts 
ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den 
gamla komponenten och den nya komponentens 
anskaffningsvärde aktiveras.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som 
inte delas upp i komponenter läggs till anskaff-
ningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida 
ekonomiska fördelar, till den del tillgångens pre-
standa ökar i förhållande till tillgångens värde vid 
anskaffningstidpunkten .

Utgifter för löpande reparation och underhåll 
redovisas som kostnader. 

Utgifter för att anpassa förhyrda lokaler till Folk-
tandvården Gävleborg AB:s verksamhet aktiveras 
som anläggningstillgångar. Avskrivningsperioden 

sätts mellan 10 och 20 år beroende på anlägg-
ningstillgångens klassificering.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av sys-
tematiskt över tillgångens bedömda nyttjandepe-
riod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp 
fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens 
restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för 
samtliga typer av materiella tillgångar. Följande 
avskrivningstider tillämpas:
Datorer  3 år
Övriga inventarier, verktyg och installationer 5–15 år
Ombyggnationer på annans fastighet  10–20 år

I de fall en tillgångs redovisade värde översti-
ger dess beräknade återvinningsvärde skrivs till-
gången omedelbart ner till sitt återvinningsvärde.

Ackumulerade avskrivningar utöver plan redo-
visas som obeskattad reserv och förändring därav 
som bokslutsdisposition.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare 
redovisas som operationell leasing (hyresavtal), 
oavsett om avtalen är finansiella eller operatio-
nella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad 
linjärt över leasingperioden.

Bolaget disponerar endast i liten omfattning till-
gångar via leasingavtal. 

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt 
metod. Det redovisade kassaflödet omfattar 
endast transaktioner som medför in- eller utbetal-
ningar. 

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag 
för uppskjuten skatt) i förhållande till balansom-
slutningen.
Nettomarginal
Nettoresultat efter finansiella poster i relation till 
omsättningen.
Avkastning på totalt kapital
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhål-
lande till balansomslutningen.
Kassalikviditet
Relationen mellan kortfristiga tillgångar och kort-
fristiga skulder visar kortsiktig betalningsbered-
skap.
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Not 3 Transaktioner med närstående
  2018-12-31 2017-12-31
Inköp  15% 16%

Försäljning  35% 31%
Ovan anges årets inköp och försäljningar avseende Region Gävleborg. Vid inköp mellan Folktandvården Gävle
borg AB och Region Gävleborg tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med externa 
parter.

Not 4 Intäkternas fördelning
  2018-12-31 2017-12-31
Försäljning av tandvård  293 110 308 051

Försäljning av tandvård till Region Gävleborg  156 996 141 501

Övrigt  415 1 886

Summa  450 521 451 438

Not 5 Ersättning till revisorerna
  2018-12-31 2017-12-31
PwC
Revisionsuppdrag  475 310

Skatterådgivning  48 53

Övriga tjänster  23 

Summa  546 363

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Folktandvården Gävleborg AB gör uppskattningar 
och bedömningar om framtiden. De uppskatt-
ningar för redovisningsändamål som blir följden 
av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att 
motsvara det verkliga resultatet. De uppskatt-
ningar och antaganden som innebär en risk för 
väsentliga justeringar i redovisade värden för 
tillgångar och skulder under nästkommande år 
behandlas i huvuddrag nedan:

l Periodisering av intäkter skolverksamhet
l Kostnader för avgiftsbestämda och förmånsbe-
stämda pensioner
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Not 6 Personal
  2018-12-31 2017-12-31
Medelantalet anställda
Kvinnor  389 392

Män  43 48

Summa  432 440
  

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören 1 594 2 451

Avgångsvederlag VD   1 560

Löner och ersättningar till övriga anställda  175 885 173 125

Summa  177 479 177 136

Sociala avgifter enligt lag och avtal  64 133 63 027

Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören 553 1 053

Pensionskostnader för övriga anställda  34 477 27 203

Summa  276 642 268 419
  
För VD gäller vid uppsägning från företagets sida tolv månaders uppsägningstid. 

  

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Antal styrelseledamöter på balansdagen  

Kvinnor  1 1

Män  6 6

Summa  7 7

Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare  

Kvinnor  6 4

Män  5 4

Summa  11 8
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Not 7 Inventarier, verktyg och installationer
  2018-12-31 2017-12-31
Inventarier, verktyg och installationer  
Ingående anskaffningsvärde  154 608 150 267

– Inköp under året  10 665 9 305

– Försäljningar och utrangeringar  2 866 4 964

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  162 407 154 608

  

Ingående avskrivningar  98 680 92 260

– Avskrivningar  11 433 11 316

– Försäljningar och utrangeringar  2 311 4 896

Utgående ackumulerade avskrivningar  107 802 98 680

  

Utgående restvärde enligt plan  54 605 55 928
  

Ombyggnationer på annans fastighet

Ingående anskaffningsvärde  23 805 23 071

– Inköp  16 796 1 315

– Försäljning och utrangeringar   1 799 581

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde  38 802 23 805

  

Ingående avskrivningar  8 931 7 535

– Avskrivningar  2 424 1 748

– Försäljning och utrangeringar  1 572 352

Utgående ackumulerade avskrivningar  9 783 8 931

Utgående restvärde enligt plan  29 019 14 874

Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
  2018-12-31 2017-12-31
Övriga ränteintäkter  428 438

Summa  428 438 
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Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter
  2018-12-31 2017-12-31
Räntekostnader   1

Övriga finansiella kostnader  16 10

Summa  -16 -11

Not 10 Bokslutsdispositioner
  2018-12-31 2017-12-31
Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar 

enligt plan  1 400 1 296

Summa  1 400 1 296

Not 11 Skatt på årets resultat
  2018-12-31 2017-12-31
Redovisat resultat före skatt  3 645 12 068

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%)  802 2 655

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader  118 150

Aktuell skatt hänförlig till tidigare år   111

Summa  -920 -2 916

Not 12 Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
 materialla anläggningstillgångar
  2018-12-31 2017-12-31
Ingående nedlagda kostnader  8 397 25

Under året nedlagda kostnader  3 349 8 372

Under året genomförda omfördelningar  11 621 

Utgående nedlagda kostnader  125 8 397

Not 13 Kundfordringar
  2018-12-31 2017-12-31
Kundfordringar   6 671 10 697

Fordringar Försäkringskassan  3 420 3 235

Summa  10 091 13 932
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Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
  2018-12-31 2017-12-31
Förutbetalda hyror  5 751 5 316

Upplupna intäkter  161 632

Övriga poster  4 132 6 537

Summa  10 044 12 485

Not 15 Kassa och bank
  2018-12-31 2017-12-31
Koncernkonto Region Gävleborg  53 287 60 686

Övrigt  165 126

Summa  53 452 60 812

Checkräkningslimit 15 Mkr (15 Mkr)

Not 16 Aktiekapital
Aktiekapitalet består av 12 000 st aktier med kvotvärde 1 000 kr.

Aktiekapitalet är fördelat på 12 000 st Aaktier och 0 st Baktier. 

Not 17 Förslag till disposition av resultatet
  2018 2017
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel  50 766 45 815

Årets vinst  2 725 9 152

  53 491 54 967
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

– till aktieägarna utdelas 333,33 kr per aktie  4 000 4 201

– i ny räkning överförs  49 491 50 766

  53 491 54 967

Not 18 Obeskattade reserver
  2018-12-31 2017-12-31
Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar 

och avskrivningar enligt plan  34 449 35 849

Summa  34 449 35 849
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Not 19 Övriga skulder
  2018-12-31 2017-12-31
Personalens källskatt  4 274 4 304

Arbetsgivaravgifter  4 579 4 530

Övriga skulder  433 3 426

Summa  9 286 12 260
 

Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
  2018-12-31 2017-12-31
Semesterlön och övertidslön inkl sociala avgifter  15 740 16 178

Pensionskostnader, avgiftsbestämd del  11 173 10 311

Övriga poster  18 311 14 287

Särskild löneskatt pensioner  8 496 6 925

Summa  53 720 47 701

Not 21 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm
  2018-12-31 2017-12-31
Avskrivningar  14 310 13 293

Förlust vid avyttring  329 68

Summa  14 639 13 361

Not 22 Ställda säkerheter
Bolaget har inga ställda säkerheter under 2018 eller 2017.

Not 23 Eventualförpliktelser
Bolaget har inga eventualförpliktelser under 2018 eller 2017.
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Resultat och balansräkningen kommer att föreläggas

årsstämman 20190507 för fastställelse.

Gävle 20190327

Barry Gustafsson, ordförande, AnnChristine Larsson Bolle, vd

Erik Holmestig, Bengt Sahlin

Jan Näsholm, Tommy Cavallin

Annika Huber, Hans Olsson

Vår revisionsberättelse har lämnats 30 april 2019

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Pär Månsson

Auktoriserad revisor
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Styrelsen 2018
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Folktandvården Gävleborgs styrelse 2018, från vänster: 
Tommy Cavallin
Hans Olsson
Annika Huber
Ulrika Sjöstrand
Sara Hed Rann
Barry Gustafsson

Camilla Hedlund
Ann-Christine Larsson Bolle
Brittan Lindell
Jan Näsholm
Bengt Sahlin
Johan Hedqvist 
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Ledningsgruppen 2018
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Folktandvården Gävleborgs ledningsgrupp 2018,
från vänster:
Britta Schüllerquist
Anna Hammarström
Karin Apel Eriksson
Ann-Christine Larsson Bolle
Merja Lindberg

Johan Hedqvist
Ulrika Sjöstrand
Kristina Malmström
Roberto Deiaco
Sara Karlsson
Christer Lindgren




